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Anotace

Tato diplomová práce se zabývá médii ve vztahu к výchovně-vzdělávacímu
procesu, který probíhá ve škole. Konkrétně pojednává o začleňování tematických
okruhů průřezového tématu Mediální výchova do vzdělávacího obsahu vzdělávacího
oboru Výchova ke zdraví. Stěžejním dokumentem, ze kterého tato práce vychází, je
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.
Cílem této práce je objasnit, do jaké míry učitelé rodinné výchovy nebo výchovy
ke zdraví používají média při své práci a začleňují témata mediální výchovy do výuky
ve svých předmětech. Současně je také cílem navrhnout modelové hodiny, které mohou
sloužit jako inspirace a podklad do výuky výše jmenovaných předmětů.
Teoretická část objasňuje význam pojmu média a mediální komunikace,
charakterizuje média z hlediska jejich vývoje, funkce a vlivu. Dále předkládá
charakteristiku masových médií a popisuje mediální produkci, objasňuje pozici médií ve
výchovně-vzdělávacím procesu. V další části přibližuje novou kompetenci mediální
gramotnost a objasňuje specifika Mediální výchovy a Výchovy ke zdraví vyplývající
z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Součástí praktické části je orientační šetření zjišťující současný stav využívání
médií učiteli na základních školách a úroveň propojování vzdělávacích obsahů mediální
výchovy a výchovy ke zdraví. Na základě výsledků orientačního šetření jsou nadále
představeny navržené modelové hodiny pro učitele výchovy ke zdraví propojující výše
jmenované vzdělávací obsahy.
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Annotation

This graduation theses is concerned with the role of the media in the educational
process when applied in a school environment. In particular this work is dealing with all
aspects of Health education and associated issues. The graduation theses has been
motivated by the key document Framework Education Programme for Elementary
Education.
The aim of this research has been to find out how teachers of family or health
education are using media in the educational context and whether they incorporate some
aspects of media education within their lessons. Additionally it is intended to propose a
format of model lessons that would become the basis and inspiration for delivery of the
above subjects.
The theoretical part of the graduation theses explains the term media and media
communication and characterizes media from the point of view of their development,
function and influence. It also deals with description and characteristics of mass media,
describes media production and explains the role of media within the educational
context. The following chapters discuss a new competency of media literacy and
explain specifics of media education and health education as proposed in the
Framework Education Programme for Elementary Education document.
The practical part of the graduation theses discusses research findings concerned
with the actual application and extent of media education in primary schools and the
standard of avaliable teaching material in health education. A format of model lessons
for health education based on the above research is proposed for health education
practitioners.
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Úvod

Nikdo z nás si už asi nedokáže představit svět bez médií. Svět bez takových
přístrojů jako je televizor, mobilní telefon, MP3 1 přehrávač, satelitní navigace, počítač
s internetem, rádio či tisk v podobě knih, časopisů nebo novin. Není tomu ale tak dávno,
kdy byly mobilní telefony poprvé používány v České republice. I když se zdá, že jsou
naprosto přirozenou a samozřejmou součástí života každého z nás, byl to teprve rok
1996, kdy se začaly využívat mobilní telefony u nás (Mičienka, Jirák a kol., 2007, s.
38). V této době byly využívány pouze na příjem či odesílání sms 2 zpráv nebo
telefonických hovorů a jejich velikost se směle podobala vysílačce.
Dnes je však situace zcela odlišná. Nejen že velikost se naprosto změnila a
mobilní telefon je možné schovat v lidské dlani, ale tento přístroj slouží hlavně jako
multimediální nástroj, který zastupuje hned několik médií. Mezi základní funkce
mobilního telefonu patří jistě příjem a odesílání sms zpráv či telefonických hovorů, je
ale naprostou samozřejmostí, že prostřednictvím tohoto přístroje uživatel hraje hry, má
přístup do své e-mailové schránky či na jakékoliv www stránky umístěné na internetu,
vyhledává si cestu podle zadané adresy nebo dopravní spojení, chatuje 3 s okolním
světem, poslouchá oblíbenou radiovou stanici, nahrává mluvené slovo na diktafon,
používá mobilní telefon jako fotoaparát (a právě vytvořený obrázek může okamžitě
odeslat dalším osobám), organizuje si svůj čas prostřednictvím diáře, kalendáře a
upomínek, které může nastavit pro připomenutí nějaké události, aby na ni nezapomněl.
V neposlední řadě slouží mobilní telefon jako MP3 přehrávač, díky kterému může
uživatel poslouchat jeho nej oblíbenější hudbu.
Jak z výše uvedeného vyplývá, mobilní telefony urazily pořádný kus cesty od
svého vzniku, kdy došlo až к neuvěřitelné proměně funkcí aplikací a možností, které
1

V textuje použit pojem MP3 přehrávač ve významu přístroje, který umožňuje reprodukci zvukového
materiálu. Specifický je svou malou velikostí a možností uchovávat velké množství dat (záleží na
velikosti paměti).
Více к technologii MP3: Klimeš T. Co je MP3? [online] ©2004, [cit. 23. března 2009 ]. Dostupné na
WWW: < http://nullsoftwinamp.sweb.cz/winamp/mp3.htm>.
2
Short message sent - v překladu znamená: krátká textová zpráva.
3
Diskusní fórum - možnost uživatele v daný okamžik komunikovat prostřednictvím internetové nebo jiné
sítě s více jinými uživateli najednou. Více к pojmu Mičienka, Jirák a kol., 2007, s. 163.
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nabízejí. Nejsou to ale jenom mobilní telefony nýbrž i další média, která neuvěřitelnou
rychlostí mění své funkce a možnosti a tím zcela prostupují naším soukromým ale i
veřejným životem a stávají se v této společnosti velmi významnými zdroji zkušeností,
poznatků i prožitků pro velmi velké skupiny příjemců. Společenský život probíhá
prostřednictvím médií. Pochopení, porozumění a schopnost ovládání a využívání
mediálních prostředků je dnes zcela klíčové pro každého jedince. Bez schopnosti
zpracovat, vyhodnotit a použít sdělení přicházející z médií se dnes žádný jedinec
neobejde.
Schopnosti a dovednosti porozumět mediálním prostředkům jsou součástí nové
kompetence - mediální gramotnosti. A kde jinde by mělo docházet к osvojování
poznatků, vědomostí a dovedností z této oblasti než ve škole. Škola je ideálním
prostředím, ve kterém si žák může osvojit vše potřebné pro práci a život s médii.
Vzdělávání v oblasti médií je tedy nadmíru aktuálním tématem, které zasahuje školy
právě v době, kdy zcela zásadně přetvářejí své učební osnovy a vzdělávací programy.

К volbě tohoto tématu mě vedlo hned několik důvodů. V prvé řadě to jsou média
sama. To že jsou součástí našich životů, je nepopiratelné, jak ale fungují a jaký vliv
mají na své okolí, to už je otázka hlubšího studia. Média sama mne zajímala právě pro
svou tajemnost, pro své zákonitosti, které nejsou na první pohled zřejmé.
Druhým impulzem pro volbu tohoto tématu byl nový dokument Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělávání. Po té, co jsem měla možnost se s ním
seznámit, mě hned napadalo několik otázek, na které jsem složitě hledala odpovědi.
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání poskytuje podle mého názoru
obrovský prostor školám a učitelům, přináší zcela nové pojetí vzdělávání, nové oblasti
vědomostí a dovedností, na druhou stranu, klade na bedra škol a učitelů mnohem větší
nároky na jejich práci a také odpovědnost za jejich výkony. Je otázkou, zda jsou
skutečně všichni učitelé schopni přizpůsobit se novým metodám a pokynům plynoucích
z nových dokumentů a zda jsou schopni vytvářet takové obsahy, které po nich škola
v návaznosti na reformní dokumenty a tvorbu Školního vzdělávacího programu pro
základní vzdělávání bude vyžadovat. Zde se naskýtá prostor, jak učitelům a školám
v jejich nelehké práci trochu pomoci.
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V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání mne velmi zaujala
průřezová témata a samozřejmě vzhledem к preferencím к médiím, hlavně Mediální
výchova. Vzhledem k tomu, že mou aprobací je předmět výchova ke zdraví, zamýšlela
jsem se nad tím, jak může učitel tohoto předmětu podpořit ve svých hodinách
vzdělávání v oblasti mediální výchovy. Vzhledem k tomu, že jsem prakticky zaměřený
člověk, rozhodla jsem se provést orientační šetření a zjistit, jaká je skutečná realita
v podpoře mediální výchovy v rámci výchovy ke zdraví mezi učiteli, a na základě
výsledků orientačního šetření se pak pokusit navrhnout takové hodiny, které by
splňovaly tato kritéria. Cílem této práce tedy je, aby měli učitelé výchovy ke zdraví
takovou pomůcku, která jim bude sloužit přímo v praxi, inspiruje je v jejich práci a
povede к rozšíření a podpoře mediální výchovy v hodinách výchovy ke zdraví.
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1. Vymezení základních pojmů

1.1.Pojem médium

Pojem „médium" běžně používáme při komunikaci, operujeme s ním a je
přirozenou součástí slovní zásoby každého z nás. Používáme jej v nej různějších
souvislostech a významech. Nejčastěji máme na mysli televizi, noviny a další periodika,
rozhlas nebo internet. Toto pojetí je ale velmi úzké, neboť význam tohoto pojmu je
poněkud širší (Jirák a Kôpplová, 2007).
„Slovo pochází z latinského výrazu „medium", což znamená tolik co „střední",
„uprostřed", „mezi. " Médium má tedy charakter prostředku, něco zprostředkovává,
prostředníkem"

je

uvádějí Schellmann aj. (2004, s. 9).

Médium je pak technický

prostředek

nebo zařízení (televizní přijímač,

radiopřijímač, noviny), díky kterému získáváme aktuální informace z našeho okolí i
vzdálenějšího světa. Dochází zde к „šířenísdělení1

(Schellmann aj., 2004, s. 10).

Součástí takového prostředku jsou ale i celé týmy lidí, kteří se podílejí na jejich
fungování, od technického zabezpečení (dostupnosti), přes produkční týmy a osoby
rozhodující o tom, co bude v konečném důsledku zveřejněno, jak, kdy a kde, až po
majitele samotných médií. Médium je tedy celá instituce a ne jenom samotný přijímač
či nositel zpráv.
Tyto mediální instituce jsou obrovské organizace, které na jedné straně
reprodukují přijatá sdělení, nutno ale připomenout, že tato přijatá sdělení jsou dále
upravena před tím, než jsou předávávána dále příjemcům, na druhé straně vytváří
vlastní produkci, kterou také šíří směrem ke svým příjemcům. Médium je tedy i
samotný zdroj mediálních sdělení.
Média jsou také subjekty, které mají velký vliv na utváření podoby naší
společnosti. Nemají přesný počátek ani konec, nelze je jednoznačně lokalizovat.
Dochází к propojování různých sdělení, která vytvářejí spletitou síť, ve které probíhá
komunikace. Ta sebou nese i způsoby dorozumívání, tedy interakci mezi médiem a
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jedincem či mezi jedinci za přispění média jako přenosového kanálu. Media jsou tedy i
prostředím, sítí, která prostupuje vším.
„Z úvah nad tím, co všechno je možné považovat za média, plyne, že média je
možné popisovat

z nejrůznějších hledisek a klasifikovat podle nejrůznějších

kritérií"

(Jirák a Kôpplová, 2007, s. 21). Důvodem je jejich neustálá proměna související
s proměnou společnosti, kultury, technickými možnostmi, ekonomikou a politickým
uspořádáním.

1.2.Mediální komunikace

Pojem mediální komunikace používá Watson (in Jirák a Kôpplová, 2007) pro
označení všech sociálně-komunikačních procesů, kterých se média účastní. Bez médií je
komunikace fakticky nemožná. Tento fakt lze demonstrovat na základním popisu
komunikace. Například Bukart (in Schellmann aj., 2004, s. 16-18) uvádí šest znaků,
které charakterizují její podstatu:
•

Komunikace je sociální jev - stejně tak jako je řeč produktem lidské populace,
tak i komunikace je projevem živých lidských bytostí

•

Cílem komunikace je sdělení - komunikace nikdy neprobíhá bez cíle, každá
komunikace má svůj účel

•

Komunikace

slouží к prosazení

zájmů - každý, kdo vstupuje do procesu

komunikace, chce sdělit své potřeby, jeho cílem je informovat okolí o svém
názoru na skutečnost

•

Komunikace je interakce - při tomto procesu musí být vždy adresát a příjemce,
a i když příjemce přímo neodpovídá, minimálně reaguje a i svých chováním
sděluje svůj postoj

•

Komunikace

potřebuje

vždy médium

- tedy prostředek, díky kterému se

komunikace uskuteční (řeč, mimika, gestikulace, písmo, obraz, zvuk)
•

Komunikace

se

uskutečňuje

v symbolech

-

je to zásoba znaků,

které

reprezentují určitý předmět, stav nebo děj. „Symboly vyvolávají ve vědomí
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komunikačních partnerů představy a myšlenky, které by jinak mohl vyvolat jen
předmět sám" (Schellman aj., 2004, s 18).
Uvedené body potvrzují, že média jsou součástí komunikace. Jsou zdroji sdělení,
podílejí se na přenosu nebo výměně těchto sdělení 4 , tato sdělení kódují do symbolů a
vše provádí s jasně daným cílem - informovat a působit na příjemce. Vše také probíhá
v prostředí společenském, tedy sociálním. Média mají s komunikací také společný
proces, respektive jeho jednotlivé části. Jak uvádí Burton a Jirák (2003, s. 60) „každý
komunikační akt je proces." Aby mohl tento proces probíhat, musí být jeho součástí
vždy pět základních složek, které uvádějí například Schellmann aj. (2004, s. 19):
komunikátor

(kdo) - potřeba něco sdělit, výpověď (co) - obsah sdělení,

médium

G akým kanálem) - prostředek, recipient (komu) - příjemce, adresát (kdo to je) a účinek
(s jakým účinkem) - vliv, změna.
Při přenosu sdělení využívají média tohoto komunikačního procesu, který
Burton s Jirákem (2003, s. 60) nazývají „proces mediální komunikace." Ten je klíčový
pro studium a pochopení médií. V literatuře jsou dostupné různé modely průběhu
mediální komunikace, které se zabývají analýzou tohoto procesu. Mezi nejčastěji
uváděné řadí Burton a Jirák (2003, s. 60) přenosový a rituálový model Jsou to modely,
které popisují jaké záměry a cíle má komunikátor, jakými cestami se zamýšlené sdělení
dostane к příjemci a jak sdělení příjemce zpracuje. Každé sdělení je zakódováno do
přijatelné podoby a pro tento proces je nesmírně důležité Jak jsou mediované
sestaveny, protože to zcela nevyhnutelně ovlivňuje to, jak jsou pochopeny"

texty

(Burton a

Jirák, 2003, s. 64). Každá přijatá informace je médii zpracována a přetvořena tak, aby
odpovídala potřebám a cílům, která média mají. Touto potřebou může být prosté
informování příjemce, ale i snaha ovlivnit danou informací např. rozhodování příjemce
při nákupu zboží. 5
Thompson (2004, s. 21-22) i Jirák a Kôpplová (2007, s. 16) nazývají média,
zdroje a prostředky přenosu sdělení, komunikačními
16) dodávají, že Jejich
v oblasti individuální,

médii. Schellmann aj. (2004, s.

úkolem je zajistit, aby se komunikace
tak v oblasti masové komunikace."

uskutečnila,

a to jak

Thompson uvádí také tři

základní vlastnosti, znaky, které jsou pro komunikační médium charakteristické. Prvním
4
5

Pro tento pojem je jako synonymum shodně využíváno dále pojmu informace, zpráva nebo data.
Takto zaměřené ovlivňování příjemců představuje například reklama.
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z nich je schopnost uchování zamýšleného sdělení6, druhým znakem je pak schopnost
reprodukovatelnosti
časové

sdělení 7 a třetím, neméně významným znakem, je prostorové

a

odloučená.
Mediální komunikací tedy rozumíme veškeré komunikační procesy, které

probíhají za podpory, ale i vlivu médií. Mediální komunikace představuje významný
zdroj informací, zkušeností, poznatků, ale i prožitků pro velmi široký okruh příjemců.

6

Uchování je důležité pro možnost opětovného použití mediálních sdělení. Stupeň uchování sdělení je pak
závislý na tipu média. (Thompson, 2004, s 22).
7
Schopnosti vytvářet velké množství pokud možno identických kopií a jejich další distribuce. Výrazným
objevem v této oblasti byl vynález knihtisku (Thompson, 2004, s. 22).
8
Umožňuje vzdálení v místě a čase, sdělení je možné přijmout jinde a jindy než bylo vytvořeno
(Thompson, 2004, s. 24-25).
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2. Charakteristika médií

Z poznatků, které o médiích máme, plyne, že média provází lidstvo od jeho
vzniku až po současnost, utvářejí podobu komunikace mezi lidmi, ovlivňují společnost
a její podobu. Média plní určité funkce, které jsou pro publikum jak prospěšné tak
neprospěšné. Ovlivňují přímo i nepřímo naše životy. Sdělení, která produkují,
procházejí úpravami, vlastníci médií zasahují do samotné produkce sdělení a reklama
diktuje, co si médium může a nemůže dovolit, neboť je na ní v mnoha případech zcela
závislé. V následujících podkapitolách je uvedena stručná charakteristika médií, která
má pomoci pochopit jak média fungují.

2.1.Vývoj médií

Vývoj médií je neodmyslitelně spojen s rozvojem společnosti a komunikace,
přesněji se způsoby dorozumívání se člověka s člověkem. Na počátku byly pouhé
posunky a neartikulované zvuky, které se postupem času vyvinuly v lidskou řeč.
Následovalo písmo a s ním i snaha prostřednictvím písma zaznamenávat důležitá
sdělení.

Nejdříve

ručně,

tedy

psaním

a

opisováním,

následně

mechanicky

prostřednictvím tisku. Značnou proměnu v komunikaci způsobilo objevení elektrické
energie, které umožnilo podstatně rychlejší přesun sdělení prakticky po celém světě.
Vznikla tak elektronická média, jejichž poslední fází, které jsme svědky dnes, je proces
digitalizace dat. V následujících kapitolách jsou podrobněji popsány jednotlivé etapy
vývoje komunikace a tedy i médií.

2.1.1. Období řeči a písma

Vznik

a

vývoj

člověka

a

utváření

lidského

společenství

je

spojené

s dorozumíváním a potřebou sdělit či získat informace nutné pro přežití a udržení
života. S postupujícími proměnami společenského uspořádání, kdy se člověk začal
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sdružovat do skupin, ve kterých díky spolupráci s ostatními členy získával další výhody,
začaly vznikat i nové potřeby v oblasti předávání a přijímání tolik cenných informací.
Začaly se množit poznatky o přírodě a lidském společenství. Metoda předávání vědění
z generace na generaci formou povídek a vyprávění přestávala stačit. Informací bylo
stále více a více a zvyšovala se potřeba tyto informace zaznamenávat,

aby je bylo

možné kdykoliv znovu reprodukovat. Svou cenu měly samozřejmě i zprávy zásadního
charakteru, které mohli mít vliv na vývoj obchodu nebo politické situace. Posel, který
přinášel aktuální zprávy z bojiště, byl velmi cennou osobou nejen pro svého pána, ale i
pro nepřítele. Byla to tedy zvyšující se potřeba zpracování, uchovávání a předávání
informací, která ovlivňovala veškeré dění v dané době. Na tomto faktu se nezměnilo
prakticky nic do dnešních dnů. Informace vládnou světem.
Původní způsoby zaznamenávání důležitých zpráv byly z dnešního pohledu
velmi primitivní. Příkladem mohou být malby na stěnách jeskyní, vyrývání znaků do
kamene, nebo zápisy na hliněné destičky. Pokrok můžeme spatřovat v papyrusu
využívaném v Egyptě nebo v pergamenech, které byly hojně používané například v
antice. Veškeré záznamy vytvářené až do první poloviny 15. století měly jedno
společné, a tím byl způsob zaznamenávání. Všechny informace byly zapisovány ručně.
Tím byla reprodukce značně omezena, neboť ruční opisování textů vyžadovalo značnou
časovou dotaci. O chybách, které se při opisování v důsledku například neporozumění
textu (zejména latinského) vyskytovaly, ani nemluvě.

2.1.2. Období knihtisku

Revolučním

objevem, který zcela zásadně

proměnil

způsob

reprodukce

informací, ale i institucionální utváření společnosti (Thompson, 2004), byl vynález
knihtisku

roku 1440 Johannesem Gutenbergem a úprava tiskařského lisu. Vznikla

tiskařská centra, která mohla produkovat (zatím ještě omezené, ale podstatně vyšší)
velký počet kopií stejného sdělení. „K prvním

tiskům patřily

náboženské

tisky,

především bible, ale i odpustky. Záhy přibyla světská literatura a letáky reportážního i
zábavného

charakteru"

(Verner, 2007, s. 12). Od těchto výtisků nebylo daleko

к hromadnému vydávání učebnic pro potřeby škol.

17

Významný rozvoj ale nastal v možnosti pravidelného informování v oblasti
obchodu, zaměřeného na zboží a práci. Byly to právě noviny, které se staly pravidelným
zdrojem informací a novinek z ekonomického segmentu. Tisk sice sloužil zprvu potřebě
získávat ceny za zboží a informace o dovážených komoditách ze vzdálených koutů,
postupem času se ale stal zdrojem „šíření názorů a poznatků,
tradiční rozdělení

moci"

které

zpochybňovaly

(Mičienka, Jirák a kol., 2007, s. 19). Noviny se staly

prostředkem pro publikování různých názorů na aktuální společenskou situaci a tím i
„nástrojem osvěty a vzdělávání" (Mičienka, Jirák a kol., 2007, s. 19).
V průběhu 19. století došlo к výraznému rozvoji technologie umožňující tisk
velkého množství kopií za relativně krátký čas. Noviny se tak dostávaly к stále většímu
okruhu čtenářů a tím se začalo proměňovat zaměření a obsah novinových zpráv. Tuto
postupnou proměnu můžeme považovat za počátky bulvárního tisku, neboť náplní byly
informace ze světa zajímavostí, pikantností a skandálů. Noviny začaly mít ze svého
prodeje zisk a tím byla odstartována komercializace médií. 9 U nás dochází к výraznému
rozvoji bulvárních deníků a časopisů až po roce 1989.
Rozvoj tisku mělo také za následek stále se zvyšující potřebu umět číst a psát.
S rozšiřováním tiskovin lze tedy spojit i zvyšující se gramotnost obyvatelstva. „V 19.
století se v českých zemích stala gramotnost obecnou charakteristikou populace"

(Sak

aj., 2007, s. 22).

2.1.3. Objev elektřiny

Dalším mezníkem, který urychlil přenos informací, bylo 19. století, které je
spojováno s objevením elektřiny.

Roku 1844 bylo uskutečněno první telegrafické

spojení (Samuel Morse). Mezi další významné objevy patří dálnopis (1850), telefon
(Antonio Meuci 1849 a známější Alexander Graham Bell v roce 1876) a bezdrátový
telefon (Ital Guglielmo Marconi, 1888). Nastala éra rychlého předávání sdělení
z nejrůzněji vzdálených míst. Začala se rozvíjet i obrazová produkce, kterou podpořil

9

„Českou společnost 19. století vlny komercializace médií vedoucí к prudkému rozvoji odlehčeného
(zábavního) čtiva v podstatě až do začátku 90. let 20. století míjely." Rozvíjel se hlavně tisk politicky a
kulturně zaměřený (Mičienka, Jirák a kol., 2007, s. 21).
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vznik prvních filmových studií. Informace se začaly hromadit a to vedlo ke vzniku
tiskových agentur, které shromažďovaly a prověřovaly aktuální zprávy, a poté je
předávaly (prodávaly) dál.
Dalším revolučním přístrojem byl radiopřijímač a s ním spojené rozhlasové
vysílání. První pravidelné vysílání začalo 2. listopadu 1920 v USA. V tehdejším
Československu se poprvé ozvaly hlasy z přijímače 18. května 1923 (Verner, 2007).
Rozhlas si udržel výsadní postavení hlavně v období předválečném a válečném až do
příchodu televizního vysílání, které bylo v Československu zahájeno 1. května 1953.
Televize se záhy stala velmi oblíbeným médiem, zdrojem informací i z nevzdálenějších
částí světa. Při sledování televizního vysílání získává divák dojem, že je součástí
příběhu nebo místa, které je prezentováno na obrazovce. Obrazová produkce podstatně
více vtahuje diváka do dění, přináší pocit určitého autentického prožitku. Sledování
televize nevyžaduje maximální soustředění pro zpracování přijímaných sdělení. Není
tedy rozhodně pochyb o tom, že má velký podíl a vliv na to, jaké informace získává
publikum. Existují ale mnohé názory o její nevhodnosti a škodlivosti. Obsah pořadů je
do jisté míry ovlivněn i tím, zda se jedná o televizi veřejnoprávní 10 nebo soukromou 11 .
V ČR vznikly soukromé televize až po roce 1989.

2.1.4. Digitalizace a multimédia

V období 80. let 20. století dochází к nástupu zcela nových technologií
spojených zejména s počítačovou technikou. Hlavní změnou, která proběhla, je přechod
od analogového zpracování dat k tzv. digitalizaci. S příchodem této technologie došlo
к mnoha proměnám, zejména pak v přípravě mediovaných sdělení, způsobu přenosu
těchto sdělení, organizaci samotných médií a současně s tím vznikla i média nová.
Se vznikem nových médií vznikly i nové instituce a produkty. Příkladem je
kompaktní disk (CD), CD-ROMy (zařízení, která čtou data z CD) nebo DVD, které
s sebou nesou i požadavek na výrobu nových přístrojů a techniky, která umí s těmito
disky pracovat (diskman, DVD přehrávač apod.) Došlo také к zásadní proměně
10

Více к veřejnoprávním médiím viz. kapitola Mediální produkce.
" Více к veřejnoprávním médiím viz. kapitola Mediální produkce.

19

v přípravě, zpracování a přenosu dat. Vysílací studia dnes řídí počítač, technika střihu
natočených sdělení je také od základu jiná a přenos zpráv „živě" pomocí přenosových
vozů je běžnou součástí každého zpravodajství. Zlepšila se také kvalita obrazu a zvuku i
způsob komunikace mezi jednotlivci (e-mail, ICQ, Skype apod.). Mnohá sdělení jsou
digitálně upravována kombinací opravdového záběru a počítačové grafiky, pomocí
které můžeme z původního obrazu odebrat nebo naopak přidat různá jiná zobrazení
(například fotomontáže a úpravy fotek modelek na titulní stránky časopisů). Otázkou
pak zůstává, co je tedy na těchto obrazech a fotografiích skutečné.
Jednotlivá média se dále propojují a vznikají multimédia s nepřeberným
množstvím rozličných funkcí, která ale samozřejmě kladou vyšší požadavky na
schopnosti uživatele, aby mohl tato multimédia užívat a ovládat. Asi nejvíce
komentovanou novinkou v oblasti vývoje médií je internet. U toho bych se ráda
zastavila a věnovala mu následující kapitolu.

2.1.5. Internet

Revoluce. Tímto jediným slovem je možné shrnout význam tohoto média.
Podobnou revoluci lidstvo zažilo s vynálezem knihtisku. Do jeho

zprovoznění

existovalo na světě asi 30 000 knih. Po jeho zavedení do praxe se počet knih natolik
znásobil, že na přelomu 15. a 16. století jich bylo okolo deseti milionů (Verner, 2007).
Lidé získali přístup к informacím. Byli to ale ti, kteří dosud měli jen omezené možnosti.
Informovanost v otázkách kultury, vědy, náboženství a politiky se natolik rozrostla, že
lidé si začali utvářet vlastní názory na společnost a svět, a tím došlo к zásadním
změnám ve společnosti ve všech výše jmenovaných oblastech. Stejnou revoluci
v dostupnosti informací a v postupující proměně společnosti zažíváme teď.
Internet 12 je světová síť, „knihovna", do které může každý bez jakékoliv
kontroly či cenzury libovolně přispívat svými názory a produkcí. Je zdrojem
emailových schránek 13 , publicistických sdělení, inzerce, hudby i filmů. Uživatel má

12

Zahájení provozu internetu proběhlo v roce 1992 (Mičienka, Jirák a kol., 2007).
První e-mail na světě byl odeslán v jedné místnosti mezi dvěma počítači již roku 1971 (Mičienka, Jirák
a kol., 2007).
13
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možnost používat diskusní fóra, vyhledávače i online spojení přes web kameru.
„Internet je komunikačním

prostředím,

nikoli pouhým

komunikačním

prostředkem''''

(Verner, 2007, s. 58). Nemá žádné centrální místo. Je to síť mnoha počítačů
s uloženými daty, ke kterým má přístup jakýkoliv uživatel. Internet se nedá zhodnotit
jako dobrý nebo špatný, je to médium, ve kterém se zobrazuje celá společnost, celý
svět. Je to médium, které přineslo „svět online" přímo do našich domovů, do našeho
soukromí.
Internet je zdrojem jak seriozních a fundovaných příspěvků к různým tématům,
tak zjednodušených a v zásadě nic nevypovídajících sdělení. Tyto informace může
publikovat praktický každý, bez ohledu na jeho vzdělání, záměr ale i skutečnou míru
porozumění dané problematice. Rozhodující je to, co uživatel hledá a s čím se spokojí.
Může to být pouhé pobavení, odreagování či konverzace s přáteli, ale i cizími lidmi, se
kterými uživatele pojí pouze například členství ve stejné zájmové skupině (fanoušek
fotbalu), nebo skutečné seriózní informovaní se a obohacení se o informace z oblasti,
která uživatele zajímá. Rozlišit ale, co je skutečně kvalitní informace a které stránky
mají odpovídající úroveň je výsledek dlouhodobé práce s tímto médiem. Uživatel se
prakticky musí „proklikat" stovkami odkazů, aby našel to, co hledal. Musí také mnohé
z nich pročíst, aby byl schopen vytvořit si vlastní hodnocení zdrojů, které bude následně
používat. Je to svět, který reálně vlastně ani neexistuje. Nemá počátek ani konec, nemá
centrum ani „mapu", podle které by bylo možné se orientovat. Internet je „síť sítí."

2.2.Rozdělení médií

Nej základnější dělení uvádí Mašek (in Průcha, Walterová, Mareš, 2003), který
rozděluje média na tištěná (noviny, časopisy, knihy) a elektronická (rozhlas, televize,
video, internet aj.). Toto dělení je ale poněkud zjednodušené, podrobnější klasifikaci
uvádějí například Schellmann aj. (2004, s. 12-15), kteří média rozdělují podle čtyř
kritérií.
Prvním

kritériem

jsou

technické

prostředky.

Rozhodující

je,

nakolik

komunikátor využívá tyto prostředky pro předání svého sdělení, které je určené
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adresátovi 14 . Média v této skupině dělí na primární, sekundární a terciární. U primárních
médií ani komunikátor ani adresát nepotřebují pro výměnu sdělení žádné technické
prostředky a „oba se omezují na možnosti komunikace dané člověku přírodou,

tedy

lidský hlas, gestikulaci a mimiku" (Schellmann aj., 2004, s. 12). Do této skupiny tedy
řadíme projevy verbální15 a nonverbální16 komunikace. U sekundárních médií využívá
technických prostředků pouze komunikátor a adresát je na nich nezávislý. „Tato média
vyžadují značné technické prostředky
jakéhokoli

na výrobu, příjemce je ovšem může užívat bez

technického vybavení" (Schellmann aj., 2004, s. 12). Do této skupiny řadí

především knihy, časopisy, plakáty, ale i megafon, vlajky nebo signální stožáry.
Terciární média jsou taková, která jsou zcela závislá na používání technických
prostředků. Jak komunikátor, tak adresát se bez nich neobejdou. Do této skupiny řadí
veškeré přenosy po kabelech např. telegraf, telefon, televize, ale i přenosy po sítích jako
je internet či mobilní telefon, nebo technicky náročnější média jako magnetofonový
i n

r

pasek, zvukový film nebo CD .
Druhým kritériem je úloha média v komunikačním

procesu.

Při komunikaci

dochází vždy к výměně sdělení mezi dvěma stranami. Rozhodující ale je, zda média
mají pouze roli transportní,

tedy převodu informace z jedné strany komunikačního

kanálu na druhou, nebo mají ještě další funkci, a to ukládání a fixování dat. Mezi
média, která přenášejí sdělení, řadíme: lidskou řeč, telefon, rozhlas, televizi, ale i
internet nebo vyvěšování vlajek. Média, která mají funkci skladování dat, jsou
tiskoviny, fotografie, videokazety, databanky apod.
Třetím kritériem je stupeň zveřejnění,

tedy to, na kolik lidí dané médium

v reálném čase působí. Komunikace může probíhat pouze mezi dvěma lidmi nebo
v malé skupině. Dalším stupněm je přenos sdělení v organizaci a posledním stupněm je
tzv. masová komunikace 18 . T a j e naměřena
na jednom

místě, ale je rozptýlené

na velké publikum, které není

(„disperzní publikum")"

soustředěno

uvádějí Schellmann aj.

(2004, s. 14).
14

Adresát je stejné označení pro příjemce nebo recipienta.
Mluvená řeč (Schellmann aj., 2004, s. 12).
6
Pohyby těla, především výraz obličeje, pohyby rukou, držení těla, smích a pláč, zvuky jako sykání,
hlasitý dech, pískání, sténání, vzdychání, chichotání, mlaskání a demonštratívni' pohyby hlavou a rukama
(Schellmann aj., 2004, s. 12).
Compact disk.
Více к masové komunikaci viz. kapitola Masová média.
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Posledním kritériem je počet užitých mediálních prvků.

Toto rozdělení je

aktuální zejména v posledních letech, kdy dochází k tzv. digitalizaci dat. Podstatně se
zvyšuje míra přístupnosti ke sdělení, ale také nároky, které jsou kladeny na příjemce při
jejich práci s nimi. V této skupině rozlišují Schellmann aj. (2004, s. 15):
• Monomédia

- jsou zaměřená pouze na jeden lidský smysl člověka, takže

využívají jen jeden způsob předání sdělení, příkladem může být využití obrazu,
jako způsobu předání informací působí pouze na zrak
• Duální média - propojují dva způsoby předávání sdělení, příkladem může být
audiovizuální nahrávka, při které příjemce používá sluch a zrak
• Multimédia - Jsou pak spojením více mediálních prvků na společné

digitální

bázi" (Schellmann aj., 2004, s. 15). Charakteristickým rysem multimédií je pak
možnost využívat více lidských smyslů^ najednou, libovolně

kombinovat

mediální způsoby sdělení dat, ale i individuální používání média s možností
měnit a reagovat na nabízená sdělení.

Další klasifikaci nabízí Mičienka, Jirák a kol. (2007, s. 18), kteří dělí média na
„s/ara" a „nová". Rozhodujícím kritériem pro toto dělení je tzv. digitalizace dat, tedy
způsob, jakým jsou data, sdělení, přenášena a zpracovávána. Digitalizace umožnila
velmi rychlý přenos velkého objemu dat i na velké vzdálenosti, například mezi
kontinenty. Poslat dnes video z dovolené rodinným příslušníkům vzdáleným tisíce
kilometrů není již zásadní technický problém. Dalším rysem, který zásadně odlišuje
stará a nová média je to, že u starých médií má příjemce „malou nebo žádnou
podobu výsledného sdělení změniť

možnost

(Mičienka, Jirák a kol., 2007, s. 18). Pokud si koupí

noviny nebo knihu, nemá jinou možnost, než si vybrat text, který ho zajímá, ale pokud
by chtěl reagovat na sdělení, které právě přijal, musí se obrátit na média nová, tedy
taková, která umožňují příjemci stávající sdělení měnit podle kritérií, která si sám zvolí.
Příjemce se tak stává součástí sdělení a může do něj zasahovat vlastními připomínkami
a nápady.
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2.3.Funkce médií

I média, která jsou přirozenou součástí lidského společenství, plní své funkce.
„Funkce médií se mění v závislosti na typu uspořádání společnosti, kulturním kontextu a
sociálních, politických

a ekonomických podmínkách"

(Burton, Jirák, 2003 s. 148). Na

druhou stranu jsou to právě média, které ovlivňují a pozměňují svým působením
uspořádání společnosti, její organizaci a pravidla fungování (Thompson, 2004).
Výčet funkcí médií je široký. Pro ilustraci uvádím například Burtona a Jiráka
(2003, s. 150-151), kteří přisuzují médiím tyto základní funkce:
•

zábavní funkce

- kdy média zaměřují pozornost svých příjemců na sdělení

určená pro odpočinek, pobavení a potěšení a při tom odpoutávají příjemce od
každodenních starostí a negativních problémů
•

informační funkce

- média poskytují informace znejbližšího okolí, ale i

vzdálených koutů celého světa, a pomáhají příjemcům vytvářet si názory a
představy o světě
•

kulturní funkce

-

média poskytují informace z oblasti kultury a tradic,

podporují přehled v kulturním prostředí přirozeném pro příjemce, ale i pro
příjemce zcela odlišné
•

sociální funkce - média jsou prostředkem socializace jedince, předávají normy,
hodnoty a pravidla, která konkrétní společnost uznává, podporují ale také
vzájemnou interakci mezi jejími členy nebo skupinami

•

politická funkce - média předkládají informace z politického dění, mohou se ale
také stát nástroji politických činitelů, kteří je využívají pro svá sdělení, určená
svým voličům a stoupencům.
Představení těchto funkcí médií je důležité zejména pro práci s nimi. Učitel,

který s médii pracuje a využívá je ve své výuce, by měl brát na zřetel, že média mají
především informovat a pomáhat. Jeho úkolem je představit svým žákům tyto
prostředky jako pomocníky a rádce v jejich životě. Současně ale také poukazovat na
negativní vlivy medií, jako například na jejich snahu manipulovat se svými příjemci,
ovlivňovat způsob trávení volného času nebo vytvářet nepravdivé představy o dění ve
společnosti. Jeho úkolem je neustále svým žákům připomínat jejich meze.
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2.4.Vliv médií na člověka a jeho život

Je nepopiratelné, že média jsou součástí našeho života. Prostupují do všech sfér
společenského rozvrstvení bez ohledu na finance, vzdělání nebo politické uspořádání.
Média jsou s člověkem spojena od jeho počátků. Vyhnout se mediálním sdělení je
v současném společenském prostředí prakticky nemyslitelné. Cílem každé společnosti
je produkovat a následně podporovat výměnu informací a zajišťovat tím tak její
nepřetržitý vývoj. Thompson (2004, s. 20) označuje tuto schopnost médií jako
symbolickou
symbolických

moc, schopnost

zasahovat

pomocí prostředků

sdělení do vývoje událostí, ovlivňovat jednání

produkce

a

přenosu

ostatních, a dokonce i

vytvářet události'."
Bez mediálních sdělení by dnešní svět ani neexistoval. Média utváří náš pohled
na svět, ovlivňují naše myšlení a rozhodování. Média jsou nedílnou součástí života
každého jedince. Každá nově narozená lidská bytost se již od útlého věku setkává
s médii. Vždyť již při porodu jsou v pohotovosti videokamery a fotoaparáty, aby
nastávajícím otcům neunikl ani jediný okamžik z příchodu jejich potomka na svět.
A právě po narození nastává proces, který je pro budoucího člena lidské
společnosti

nevyhnutelný.

Socializace19

jedince.

V tomto

procesu

hrají

média

nezastupitelnou roli. Každá společnost má své normy a hodnoty, které uznává, a
považuje je za stěžejní pravidla pro její fungování. Cílem společnosti je tedy zformovat
každého nového jedince a naučit ho pravidlům a normám tak, aby došlo к jej ich
zvnitřnění a následnému uplatňování. Jak uvádí Burton a Jirák (2003, s. 23) „podstatná
moc médií spočívá v tom, ze se podílejí na socializaci jednotlivce,
společnosti,

a tím jak na formování jedince,

na jeho včlenění do

tak na utváření podoby společnosti

a

vztahů, které v ní panují. " Média jsou prostředky, které umožňují předávání sdělení, a
proto jsou i prostředníky pro reprodukování těchto norem a pravidel.
Média ale zasahují mnohem dále než jen jako prostředky předávání sdělení.
Určují do podstatné míry podobu našich všedních dnů. Jsou součástí našeho životního

19

Socializace je proces, v rámci kterého se jedinec j ako biologický tvor, stává prostřednictvím
interakce
a komunikace sociální bytostí schopnou chovat se jako člen určité skupiny, společnosti
s interiorizovanými hodnotami, normami a způsoby jednání platnými v dané kultuře" (Smetáčková, 18.
10. 2005)
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stylu, zasahují nám do rozvrhu režimu dne. Naprosto přirozenou součástí rána je pak
četba novin nebo poslech prvních zpráv z televizního přijímače. Stává se pravidlem být
připraven každý večer v osm hodin u večerního vysílání. Dokladem vysoké moci vlivu
na populaci může být příklad z 60. let 20. století, kdy byl uveden Českou televizí seriál
Sága rodu Forsytů. Jeho oblíbenost byla tak vysoká, že ulice města Prahy byly v době
vysílání nového dílu tohoto seriálu prakticky liduprázdné. S médii jsou spojené různé
rituály, které vznikly pouze díky jejich přítomnosti.
Media neovlivňují pouze náš časový rozvrh, ale i prostorové uspořádání

našich

domová. Při zařizování interiéru dbáme na umístění televizorů, domácích kin ale i
pracovních míst s počítačem podle jejich funkce a důležitosti, kterou jim v rodině
přisuzujeme. Mičienka, Jirák a kol. (2007, s. 23) také připomínají, že „užívání

médií

také ilustruje mezilidské a pracovní vztahy: v řadě rodin je například jasné kdo smí
komu přepínat zvolený televizní program a kdo komu nikoli."

Je tedy nadmíru jasné, že média mají obrovský vliv. Nejen že jsou v moderní
společnosti prakticky dostupná kdykoliv a kdekoliv, ale navíc obsahují obrovské
množství sdělení. Toto zjištění je velmi důležité hlavně v otázce vlivu médií na děti a
žáky základních a středních škol. Žijeme ve věku informací a umět informace získávat
je jednou ze základních dovedností výbavy dnešního člověka. Děti tedy mají к dispozici
veškeré informace týkající se všech oborů a oblastí. A je nepopiratelné, že obsahy
nejsou vždy kladné a pozitivně působící na harmonický rozvoj dítěte. Nadměrný výskyt
násilí, návody na přípravu návykových látek nebo volně přístupná pornografie 20 jsou
některými z nich. Otázkou ale zůstává, zda a jak je možné ovlivňovat to, co se
v konečném důsledku dostane přímo do zorného pole dětí.
Přes veškeré přesvědčení o vlivu médií na společnost a jednotlivce připomíná
Burton a Jirák (2003, s. 355) že i „přes veškerý výzkum vlivu médií je mimořádně
jakékoliv jejich účinky na jednotlivce

těžké

či společnost spolehlivě prokázat." Naproti tomu

fakt, že naše životy ovlivňují, se jistě popřít nedá (Mičienka, Jirák a kol., 2007).

20

Při vstupu na neplacené stránky obsahující pornografii musí uživatel pouze odsouhlasit, že je straší
osmnácti let. Zda tomu tak ale skutečně je se prakticky nedá zjistit.
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2.5.Masová média

Rozhodující pro označení médií za masová, je Jakou

roli plní média jako

společenské instituce" (Jirák a Kôpplová, 2007, s. 21). Jirák a Kôpplová rozlišují mezi
médii interpersonálními
komunikace,

který

a masovými. Roli zde nehrají technické prostředky, ale způsob

probíhá ve vztahu

odesílatele

a příjemce.

Interpersonální

komunikace (média) probíhá mezi dvěma lidmi. Nemusí jít o komunikaci „tváří v tvář",
ale o dialog, mezi jedinci, kteří jsou osobnostmi s konkrétními charakteristickými
vlastnostmi. Jak uvádí Jirák a Kôpplová, „tato média podporují
sociálních vztahů mezi jednotlivci"

existenci či utváření

(2007, s. 21). Za klíčové uvádí možnost oboustranné

výměny sdělení. Účastníci reagují jeden na druhého a ovlivňují se navzájem. Zástupci
médií z této skupiny jsou telefon, dopis nebo e-mail.
Naproti

tomu

masová

média,

jsou

charakteristická

celospolečenskou

komunikací, kdy dochází к předávání sdělení od odesílatele к velké skupině lidí, zvané
publikum. Publikum je obrovské množství lidí přijímající stejné sdělení a jednotlivý
členové se mezi sebou vůbec nemusí znát. Jak uvádí Mičienka, Jirák a kol. jde o
„anonymní, jen obecně definované možnosti příjemců" (2007, s. 17-18). Masová média
tedy nemají přesnou představu o tom, komu jsou sdělení určena, mohou se pouze
domnívat 21 , jaký je bližší popis či charakteristika „cílové skupiny", které je sdělení
určeno. Komunikace zde probíhá více méně jednosměrně, tedy odesílatel vysílá sdělení,
které publikum do jisté míry pasivně přijímá. Reakce na takové sdělení samozřejmě
vznikat mohou a vznikají, odesílatel je ale o takové reakci málokdy přímo informován.
Neexistuje zde přímá interakce mezi odesílatelem a příjemcem. Můžeme samozřejmě
namítnout, že za určitou reakci můžeme chápat například dopis zaslaný šéfredaktorovi
jako odpověď na článek uvedený v novinách. Jedná se ale pouze o vzorek, který
rozhodně nemá vypovídající hodnotu o charakteristice publika jako celku. Navíc pokud
se nějaká reakce objeví, je ve značném zpoždění oproti interpersonálnímu způsobu

21

Velmi často provádějí různá měření a snaží se určit přesné vlastnosti cílové skupiny. Jedná se ale vždy
o zkoumání reprezentativního vzorku z daného publika. Toto určení publika hraje důležitou roli při
prodeji vysílacího času nebo inzertní plochy pro reklamu inzerentů. Více к tématu v kapitole Mediální
produkce.
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předávání sdělení. Tato média utvářejí více skupinovou identitu a obecné představy a
hodnoty sdílené ostatními.
Mezi další rozdíly, které uvádí Jirák a Kôpplová (2007), patří u masových médií
využívání speciálních technologií. Ty zajišťují předávání sdělení směrem к příjemcům.
V prvé řadě dochází к vlivu na dostupnost sdělení. Aby mohl příjemce sdělení obdržet,
musí být vybaven potřebnými technickými přístroji. Dalším vlivem technologie, nutné
pro přenos sdělení, je jednosměrnost komunikace. Příjemce zpravidla nemá možnost při
příjmu sdělení jakkoliv reagovat. Média se snaží tuto „propast" mezi nimi a příjemcem
zjemnit různými pořady či stránkami určenými pro dotazy a reakce příjemců. Výhodou
závislosti médií na technologii je ale možnost veškerá sdělení kvalitně a do detailu
přesně zaznamenat a použít v jiném čase a prostoru v budoucnosti. To je naproti tomu
při dialogu (bez techniky jako je například diktafon) v interpersonální komunikaci
prakticky nemožné.
Záběr a dostupnost je další odlišující faktor mezi interpersonálními a masovými
médii. Tento faktor je spojen s předchozím bodem, neboť dostupnost je závislá právě na
možnosti uchovávat sdělení. Masová média tak mají možnost kdykoliv a kdekoliv
uchované sdělení použít a tím překonávají „bariéru prostoru a času" (Jirák, Kôpplová,
2007, s. 37). Velký význam má tento fakt právě při přenosu dat z různých koutů světa.
Masová média tak mohou informovat o čemkoliv a odkudkoliv.
Posledním a zcela zásadním odlišením od interpersonální komunikace je to, že
mediované sdělení má charakter zboží. Masová média operují a nakládají se sdělením
jako s komoditou, která má svou cenu. Nejvyšším zájmem je potom zisk. Média se
snaží uspokojit potřeby jak svých příjemců (informovat, pobavit), tak svých klientů,
kterými jsou různí inzerenti, platící za reklamy vkládané mezi jednotlivá sdělení.
Masová média mají obrovský vliv na utváření kulturního prostředí dané
společnosti právě díky produkci a distribuci masově vyráběných sdělení určených
velkému, nespecifikovanému a rozptýlenému počtu lidí. Díky schopnosti ovlivnit
představy příjemců o světě, ovlivnit přijímání propagovaných hodnot a norem a snaze
utvářet jednotný pohled na společnost, jsou masová média prostředky s velkou mocí.
Mezi masová média řadíme především televizi, tisk, rozhlas nebo knihy ale i film, DVD
a CD nosiče nebo internetové verze televize, rozhlasu nebo tištěných médií.
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2.6.Mediální produkce

„Sdělení, která jsou médii nabízena, mají velmi nestejnorodý charakter a jejich
předkládaná podoba je výsledkem řady vlivů a postupů, jež zůstávají těm, jimž jsou tato
sdělení určena, skryty" (Jirák a Kôpplová, 2007, s. 11).
Každý příjemce sdělení, které pochází z médií, se setkává s konečným
produktem, který urazil velmi dlouhou cestu a byl ovlivněn mnoha faktory, aby mohl
získat právě takovou podobu, se kterou se příjemce setkává. Mediální produkce je
proces, který popisuje to, jak jsou „udělány" noviny, televizní pořady nebo film.
Veškerá produkce má svůj jasný a pevný řád a je ovlivněna několika důležitými
podmínkami jejího vzniku.

V prvé řadě zde významnou roli hraje ekonomika. Okolo masových médií se
vytvořil celý mediální průmysl, který je svou velikostí značným činitelem v oblasti
ekonomiky nejen v daném státě, ale i napříč celým světem. V prvé řadě, jak uvádí
Burton a Jirák „mediální průmysl zaměstnává

tisíce lidí a dalším tisícům

nepřímo

zajišťuje obživu" (2003, s. 24). Jsou to lidé, kteří musí vyrobit například technické
přístroje umožňující příjem mediálních sdělení. Další faktor ovlivňující ekonomiku, je
způsob financování médií. Média můžeme rozdělit na veřejnoprávní

a

soukromá.

Veřejnoprávní jsou z převážné většiny financována z koncesionářských poplatků 22 .
Naproti tomu soukromá média, někdy nazývána též komerční, jsou zcela závislá na
příjmech z jiných zdrojů. Nej výraznější m zdrojem financí je příjem z reklamy. Média
prodávají svůj vysílací čas nebo inzertní plochu v tisku inzerentům, kteří chtějí
propagovat své výrobky. Z takto zaměřených médií se tak stává prostředek, jehož
hlavním úkolem je udržet pozornost příjemců u zdroje (přijímače) tak, aby co nejvíce
z nich shlédlo nebo si přečetlo zamýšlené reklamní sdělení. Jak uvádí Jirák a Kôpplová
média „obchodují s předpokládanou

budoucí pozorností svého publika" (2007, s. 64).

Tato snaha má samozřejmě také vliv na to, jaká sdělení budou média produkovat.

22

Každý vlastník televizního nebo rozhlasového přijímače je dle zákona povinen hradit pravidelně
koncesionářský poplatek, který je určen na financování veřejnoprávních médií. Cílem je zajistit určitý
stupeň objektivity tak, aby veřejnoprávní média nebyla závislá na příjmech z jiných zdrojů a tím
nedocházelo к ovlivňování toho, co budou produkovat.
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Dalším významným faktorem ovlivňujícím mediální produkci je politický
který má přímý vliv na legislativu.

režim,

Média musí respektovat zákony a pokyny

vyplývající z nařízení vlády. Samozřejmě je také důležité, jaký typ politického režimu
vládne

v dané

zemi.

Jistě

bude

rozdíl

například

ve

svobodě

projevu

médií

v demokratickém režimu oproti například režimu totalitnímu. Každá země také
ustanovuje zákony týkající se provozu médií. V zákonech české republiky je například
ošetřena „povinnost nezařazovat v době od 6:00 do 22:00 hodin pořady a upoutávky,
které by mohly ohrozit fyzický, psychický a mravní vývoj dětí a mladistvých" (Zákon č.
231/2001 Sb. § 32, 2001, s. 19). Mičienka, Jirák a kol. označují tuto regulaci za vnější
(2007, s. 108). Dále existují normy označované jako vnitřní regulace,

mezi které

můžeme zařadit interní pravidla organizace nebo například etické kodexy.
Významným činitelem ovlivňující mediální produkci je také kulturní

kontext.

„To, co je přijatelné, nebo dokonce úspěšné v jednom kulturním prostředí, nemusí být
úspěšné

v jiném,

popřípadě

může být úspěšné

ekonomicky,

ale dostávat

se do

konfrontace s hodnotami v daném prostředí zažitými" (Mičienka, Jirák a kol., 2007,
s. 22). Ekonomický faktor nutí vlastníky médií produkovat taková sdělení, která jsou
univerzální na více trzích. Vyrobit nový pořad je rozhodně dražší než koupit hotový
nebo jeho licenci. Příkladem může být televizní pořad Superstar a jeho produkce snad
ve všech státech Evropy nebo seriály s neustále se opakující zápletkou srozumitelnou
pro každého bez ohledu na příslušnost к nějakému národu.
Rozhodující úlohy v procesu výroby mediálních sdělení hraje také

vlastník

samotného média, neboť je to právě on, kdo „ovlivňuje obsah a chování svého média"
(Burton a Jirák, 2003, s. 48). Vlastník má určitou představu o charakteru svého média,
vybírá pracovníky rozhodující v konečném důsledku o povaze mediálních sdělení a
rozhoduje také do značné míry o financování jednotlivých úseků, například o
zahraničních reportážích. Aktuálním tématem je vznik velkých společností, které vlastní
několik médií najednou. Dochází ke slučování televizní stanice stiskem, rozhlasem
nebo filmovou produkcí. Cílem je na jedné straně ušetření nákladů za výrobu, ale i
možnost ovládat velké množství příjemců všech médií. V t o m lze spatřovat jisté
nebezpečí vzniku monopolu (Jirák a Kôpplová, 2007, s. 66), který by měl rozhodující
vliv v produkci a šíření médií. Takovým snahám se ale snaží do jisté míry vládnoucí
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skupina státu zabránit, aby nedocházelo к porušování konkurenceschopnosti ostatních
médií. Burton a Jirák upozorňují na fakt, že pokud dochází к vzniku velkých mediálních
společností, dochází také к tomu, že „v několika málo rukou je soustředěn

velký díl

moci" (2003, s. 99).
Základním procesem, který nastává při zpracování informací a zpráv, je proces
mediace. Jirák a Kôpplová uvádí, že při tomto procesu „média přetvářejí, dotvářejí či
zcela mění vše, čeho se zmocní, a dosazují to do celku, který nabízejí publiku" (2003, s.
46). Každé sdělení je upraveno tak, aby odpovídalo potřebám média nebo inzerentům.
Dochází zde к zakódování do požadovaného tvaru, přisouzení významu (například co je
považováno za hodnotné nebo žádoucí) к danému sdělení. Tyto faktory ovlivňují
v konečném důsledku to, jak přímce sdělení pochopí a co z něho vyčte. Taková sdělení
jsou také předem zaměřena na cílovou skupinu, která má odpovídat požadavkům
inzerenta či samotného média. Například pořady určené pro děti jsou zpravidla vysílány
v dopoledních

hodinách,

mají předem určený obsah přizpůsobený

specifickým

vlastnostem dětí, tedy jejich vývojovým odlišnostem od dospělých (Burton a Jirák,
2003). Je potřeba si uvědomit, že média přetvoří doslova „k obrazu svému" vše, co
produkují. Sdělení, která příjemce přijímá, nejsou původními zprávami, ale uměle
sestavenými informacemi, které jsou zkonstruovány pro potřeby masového média.

V neposlední řadě jsou zde ještě další faktory, které ovlivňují samotnou
produkci mediálních sdělení. Výčet je ale velmi široký, pro dokreslení procesu uvedu
pouze některé. Sdělení produkovaná médii jsou velmi často opakovaná.

Důvodem je

jednak minimalizování nákladů (nové je drahé a rizikové, protože média neví, zdali se
nový produkt bude líbit (Mičienka, Jirák a kol., 2007), tak fakt, že příjemci jsou zvyklí
na jistý druh sdělení a média nechtějí z ekonomických důvodů riskovat ztrátu svého
publika. Burton a Jirák navíc uvádějí, že opakováním sdělení dochází к představě, že
právě toto sdělení je významné, když je na něj kladen takový důraz a neustále se
opakuje. To může být ale zavádějící (2003).

Vliv na produkci mají i použité výrazové prostředky jako například mluvené
slovo, fotografie, tištěné slovo nebo neverbální signály (Burton a Jirák, 2003). Stejná
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zpráva je jinak zpracována v tisku a jinak v televizním vysílání. Příkladem může být
vizualizace, neboli upřednostňování obrazového materiálu, grafu a přehledů před
samotným textem. Jak uvádí Burton a Jirák „podstatná část obsahů dnešních médií má
povahu obrazů: komiksy, televize, film. Dokonce i noviny mají hodně obrazových

prvků"

(Burton a Jirák, 2003, s. 45). Vydavatelé mediálních produktů jsou si dobře vědomi
toho, že čtení textu s porozuměním je podstatně náročnější myšlenková činnost, než
samotné prohlížení obrázků a dalších doprovodných zobrazení, jako jsou grafy či
přehledy. Uvádí se, že minimálně 50% plochy v časopisech obsahují obrázky, fotografie
a grafy.
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3. Média ve výchovně-vzdělávacím procesu

Tak jako prostupují média celou společností, prostupují média i jednou z jejích
důležitých institucí, kterou je škola. Výchova a vzdělávání je neodmyslitelně spojena
s využíváním mediálních prostředků. Vždyť první, co každý prvňáček obdrží při svém
nástupu do školy, je slabikář, knihu - tištěné médium, díky které se naučí číst a psát.
Učebnice hrají nezastupitelnou roli v procesu získávání a osvojování vědomostí
z různých oborů. Výuka je doplňována promítáním filmů a spotů s využitím
videoprehrávače a televizoru. Práce s počítačem a internetem je součástí vzdělávacích
obsahů v podobě samostatného předmětu, který rok od roku narůstá na významu. Bez
médií by proces výchovy a vzdělávání nemohl být uskutečněn.

Dvacáté

století

znamená

novou

etapu

ve

vzdělávání

díky

nástupu

elektronických médií - rozhlasu, televize a internetu. Nová éra začíná právě nyní
zapojováním nových informačních a komunikačních technologií do vzdělávání. Jsme
svědky neuvěřitelné akcelerace v rozvoji mediálních prostředků. „Změny v oblasti
informačních

technologií realizované

v posledních

dvaceti letech jsou zásadnější

a

objemnější než změny v oblasti informačních médií za celou historii lidstva" (Sak aj.,
2007, s. 22). Vzniká tak zcela jiný svět, než jak tomu bylo před sto lety. Média
ovlivňují soukromý i veřejný život, institucionální uspořádání společnosti i představy
lidí o tomto světě. Prakticky každý má přístup ke všem informacím kdekoliv a
kdykoliv. Každý, včetně žáků našich škol. Narodili se do světa, ve kterém jsou média
řídícími strukturami společnosti. Pokud se nenaučí s médií žít, je pravděpodobné, že
neobstojí jako její řádní členové. A právě zde je prostor pro výzvu směřovanou ke
školám. Škola je prostředím, kde se žák setkává dnes a denně s mediálními sděleními a
mediálními prostředky, a je to právě škola, která má tu obrovskou možnost zasáhnout
do procesu osvojování si dovedností, poznatků a schopností nutných pro práci s médii,
jejich poznáváním a využíváním pro zlepšení kvality života každého žáka.
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Je rozhodně na škole a jejich učitelích, aby se pokusili účinně vzdělávat své
žáky v této oblasti právě pro schopnost médií přetvářet podněty přicházející ze světa
к obrazu svému, tedy svým potřebám, aby nedocházelo к pouhému příjmu takto
upravených sdělení, ale také ke kritickému zhodnocení a zpracování a následně
к vytvoření si vlastních představ na základě analýzy těchto sdělení. Na druhé straně je
potřeba upozorňovat a pracovat s médii jako s kvalitními zdroji informací. Je ale třeba
žáky této dovednosti naučit a ukázat jim, kde jsou možnosti, ale i meze médií.
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4. Mediální gramotnost

Článek sedmnáct v mezinárodně uznávaném dokumentu Úmluva o právech
dítěte říká, že „ státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají důležitou
hromadných

sdělovacích

prostředků

a zabezpečují

dítěti přístup

funkci

к informacím

a

materiálům z různých národních a mezinárodních zdrojů, zejména takovým, které jsou
zaměřeny

na rozvoj sociálního,

duchovního

a mravního

blaha dítěte a také jeho

tělesného a duševního zdraví" (Úmluva o právech dítěte, čl. 17). Je zřejmé, že média
jsou vnímána jako důležitý a nezanedbatelný zdroj informací, jsou činiteli, které
v žádném případě nelze opomenout v procesu výchovy a vzdělávání našich dětí.

Média prostupují celou naší společností a je prakticky nemožné vyhnout se
jejich působení. Médiím je přisuzována velká moc a vliv a tato moc může mít jak
pozitivní tak negativní dopady. Jak jsme si uvedli výše, média produkují obrovské
množství sdělení, která j sou různě upravována dle aktuální potřeby. Na jedné straně je
to potřeba poskytnout co možná nejvíce objektivní informace o všech oborech a o
společnosti, na druhé straně je to snaha předávat sdělení, která mají za cíl ovlivnit
chování a jednání příjemců, kdy jsou tato nabízená sdělení do značné

míry

„neprůhledná." Pochopit a hlavně zhodnotit tato sdělení a rozpoznat kvalitu nabízených
informací je dnes v neutuchajícím přísunu zpráv bez vzdělanostní průpravy v této
oblasti prakticky nemožné.
S médii také přichází proměna společnosti a to nejen v oblasti dostupnosti
informací, ale v celé proměně společnosti jako medializovaného prostředí. Média mají
velký vliv na socializaci jedince stejně jako škola nebo rodina. Mění se i způsoby
komunikace mezi jedinci a institucemi. Dnes je možné v mnoha případech vyřešit
potřeby jedinců přes takové médium jako je internet. Dříve bylo nutností dostavit se
osobně na přepážku instituce, dnes je možné formuláře stáhnout na internetovém
portálu, elektronicky podepsat a emailem zaslat na příslušný orgán.
Proto se problematika médií a mediální komunikace stále více dostává do
povědomí a je ni kladen stále větší důraz. Vzniká zde potřeba orientovat se v síti
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mediálních sdělení a vzdělání v oblasti médií se stává součástí výbavy jedince, jako
například vzdělání v oblasti společenské výchovy či tělesného zdraví. Jsou to takové
dovednosti, které člověku „umožňují využívat médií ke svému prospěchu a současně se
bránit jejich případným

neblahým dopadům"

(Mičienka, Jirák a kol., 2003, s. 8).

Soubor těchto dovedností a schopnosti nazýváme mediální

gramotnost.

Mediální problematika je již natolik aktuální téma, že jsme svědky jejího
pronikání do kurikulárních dokumentů našich škol, současně se ale „stává podnětem
zájmu specializovaných

sociálněvědních

disciplín, konstituuje

se jako

respektované

téma v samotných médiích a je součástí veřejného diskurzu" (Burton a Jirák, 2003, s.
23).

4.1.Charakteristika mediální gramotnosti

Mediální gramotnost je nová, ucelená kompetence, jejímž obsahem je „soubor
poznatků

a dovedností potřebných

strukturované

nabídce

mediálních

pro orientaci v málo přehledné
produktů,

a

neprůhledně

které vytvářejí prostředí,

v němž

se

současný člověk pohybuje" (Mičienka, Jirák a kol., 2003, s. 9). Z uvedeného vyplývá, že
mediální gramotnost je tvořena na jedné straně poznatky a na druhé straně určitou
skupinou dovedností nutných к osvojení si této kompetence. Poznatky jsou důležité pro
získání „kritického odstupu od médií, na druhé straně umožňujícími maximální
potenciálu
času apod"

médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy, aktivního naplnění

využití
volného

(Mičienka, Jirák a kol., 2003, s. 9). Jsou tedy zejména teoretickou

základnou, jak nakládat s médii. Naproti tomu dovednosti jsou praktické zkušenosti,
které umožňují naplnit kritické hodnocení médií, umění zacházet s médii jako se zdroji
potřebných informací nebo využívání médií jako komunikačních

prostředků

a

pomocníků usnadňující život v této společnosti.
Mediální gramotnost tedy zahrnuje to, jak média funguji

(mediace sdělení,

úprava zpráv pro potřeby médií a inzerentů, zákony upravující práci médií, financování,
vlastnictví apod.), jaké místo zastávají ve společnosti (politický, kulturní a ekonomický
kontext), jak ovlivňují život jedince a jeho rodiny (režim dne, uspořádání domácnosti,
zvyky a návyky, vliv na životní styl apod.), nebo jak se tvoří mediální
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produkty

(produkční týmy, marketing, etika, opakování sdělení apod.). Dále to, jaký vliv mají
média na celou společnost, jak ovlivňují její uspořádání a vývoj. Mičienka, Jirák a kol.
uvádějí ještě další nedocenitelnou oblast v mediální gramotnosti a tou je „schopnost
určit typ nabízených sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyvodit jejich

komunikační

záměr, deklarovaný i skrytý (informovat, bavit, ovlivnit apod." 2007, s. 9).
Cílem aktuálních výchovně-vzdělávacích reforem v České republice je výše
uvedenou kompetenci začlenit do výchovně-vzdělávacího procesu. Nástrojem pro
každou školu se stává nově Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, kde
se důraz na aktivity spojené s touto oblastí odráží v průřezovém tématu výchova.
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Mediální

5. Mediální výchova

„...v mediální výchově, na rozdíl od ostatních školních předmětů, po

dětech

chceme, aby zkoumaly, jak vědí to, co vědí. V mediální výchově se musejí pídit po tom,
odkud informace a myšlenky přicházejí, a ne přijímat fakt, že tu prostě

jsou"

Cary Bazalgette, 1989

Důležitost nově vzniklé oblasti vzdělávání, ve které člověk získává potřebné
informace pro pochopení fungování, tvorby a vlivu masových médií potvrzují i další
dostupné zdroje. Například Burton a Jirák uvádějí: „Studiem médií zvyšuje

jedinec,

skupina či celá společnost možnost kontroly nad tím, jaké interpretace světa, lidí, dějů,
vztahů a hodnot média nabízejí

(2003, s. 22). Vzdělání v mediální problematice

umožňuje všem mít kritický odstup a nadhled nad mediovanými sděleními, která
v mnoha případech mají tendenci manipulovat se svým příjemcem, tedy s celým
publikem. Současně ale umožňuje využívat média jako zdroj informací a jako
pomocníky v profesním i soukromém životě.

5.1. Vývoj mediální výchovy

Vývoj mediální výchovy je bezpochyby spojen s rozvojem médií, respektive se
stále narůstajícím vlivem médií na naši společnost. Jak již bylo uvedeno v kapitole o
vývoji médií, zásadní průlom v dostupnosti médií je spojován s vynálezem knihtisku.
Díky tomuto vynálezu došlo nejdříve к rozšíření knih a následně poté novin. A právě
s novinami jsou spojeny počátky vývoje mediální výchovy. Ve své době byly prakticky
jediným zdrojem aktuálních informací o událostech ve společnosti. Nebyl to nikdo jiný
z velkých pedagogů než Jan Ámos Komenský, který upozornil na noviny jako na zdroj
důležitých informací a navrhoval jejich využívání ve škole při výuce. Nejednalo se ale o
požadavek vzdělávání v mediální výchově jak ji chápeme dnes, vnímal noviny pouze
jako důležité zdroje aktuálních informací.
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První pokusy o zapojování témat mediální výchovy do vzdělávání jsou až ve 20.
století, kdy se jednalo o zapojení novin do výuky jak po stránce obsahové, tak po
stránce zkoumání

procesu jejich vzniku. Tyto snahy se projevovaly

zejména

v Německu.
Nejvíce se ale hovořilo o zapojení mediální výchovy po skončení druhé světové
války. Hlavním důvodem byla zkušenost s využíváním až zneužíváním novin v jejím
průběhu, kdy došlo к podlehnutí fašistické propagandě. Opět zde vedlo Německo, kde
byla snaha vést obyvatelstvo к demokratizaci, které má bohatou tradici v oboru médií.
Jak uvádí Mičienka, Jirák a kol. „medienpädagogik nejen rozvíjí metody

mediální

výchovy, ale vede i vlastní výzkum médií, zaměřený především na vliv médií na psychiku
a chování dětí a dospívající mládeže" (2007, s. 10). Zapojovali čtení novin a kritické
hodnocení jejich obsahu do výuky.
V 50. a 60. letech v USA se výrazně začalo prosazovat televizní vysílání, u
kterého došlo ke komercializaci. Tento trend se projevil i v Evropě a to od sklonku 70.
let. V USA došli ke zjištění, že „nastupující generaci dělá stále větší potíže

rozeznat

v televizním vysílání zpravodajskou informaci od reklamního sdělení a údajům ze zpráv
přikládá stejnou váhu jako údajům z reklamy" (Mičienka, Jirák a kol., 2007, s. 10-11).
Na základě těchto výsledků a také tlaku rodičů, zapojili školy do výuky obsahy
s tématikou mediální výchovy. V Evropě nebyl tento trend natolik propagován, ke
změně došlo až v 80. letech, a to ve Velké Británii, Norsku, Švédsku a Finsku.
U nás byl rozhodující rok 1989. Po změně režimu vznikl prostor pro zakládání
nových soukromých médií, především soukromých rozhlasových a televizních stanic
(např.

Evropa

2, NOVA)

a tisku

(např.

Blesk).

Díky

uvolnění

cenzury

a

technologickému pokroku vedoucímu к digitalizaci, se razantně navýšila produkce
komerčních mediálních sdělení. Obsahem se stalo prakticky vše, co mělo vliv na
upoutání pozornosti příjemců. Vzrostl počet sdělení s násilným, nemorálním, sexuálním
a celkově nevhodným obsahem. Vznikly obavy plynoucí z nepřeberného množství
zpráv s takto pochybnými informacemi, které měly a mají za cíl spíše šokovat než
informovat. Do popředí se dostávala (a je stále aktuální) otázka působení o vhodnosti či
nevhodnosti médií na vývoj dítěte, jak po stránce obsahové, tak po stránce vlivu na
tělesný, sociální a duševní rozvoj. Děti stále častěji trávily (a tráví) čas s počítači a
televizí. Nejenom že dochází к poškozování páteře, očí a svalů, tedy celkového
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zdravotního stavu, ale média mají vliv i na komunikaci a probíhající interakci mezi
jedinci. Děti častěji navazují kontakty prostřednictvím médií, kdy jsou doma a sami, a
dochází ke snižování schopnosti navazovat kontakty a komunikovat tváří v tvář.
Právě tyto problémy vedou к posilování pozice mediální výchovy jako nutné
součásti vzdělanostní výbavy každého jedince a nejenom dětí. Roste tlak na zapojení
témat této výchovy do obsahů výuky ve školách. Dnes jsme svědky včleňování mediální
výchovy do vzdělávacích obsahů prakticky po celém světě.
V procesu zapojování mediální výchovy do škol nejdříve docházelo zpravidla
к zařazování mediální výchovy do vzdělávacích oborů výuky jazyka a komunikace a
předmětů jako je občanská nauka nebo základy společenských věd. Dalším ze
specifických předmětů týkající se médií, je informační technologie, kde jde ale spíše o
samotné užívání a ovládání technických prostředků, než o přímé vzdělávání v oblasti
tvorby a působení médií. Následně po zapojování témat mediální výchovy do jiných
předmětů začalo docházet ke vzniku samostatného oboru mediální výchova, jako
svébytného předmětu, který má nezastupitelnou roli jako jiné, tolik běžné předměty.
(Jirák, 2003).

5.2.Základní koncepce výuky mediální výchovy

Dnes existují dvě základní koncepce, odlišené jak geograficky, tak způsobem
práce. Postupy, jak vyučovat mediální výchovu, rozlišujeme na metodu vlastní mediální
produkce („learning by doing") a metodu kritické analýzy již hotových médií (kritickohermeneutická metoda, Jirák, 2003).
Learning by doing je metoda více využívaná v USA. Vyplývá to nejen z vyšší
dostupnosti technického vybavení, ale i z celkové koncepce přístupu ke vzdělání, kterou
ovlivnil svými názory John Dewey, který razil teorii pracovní školy, tedy kladl větší
důraz na praxi než pamětné osvojování poznatků. Žáci a studenti se tak stávají přímými
účastníky týmu, který vydává školní časopis nebo připravuje vysílání televize nebo
rozhlasu. Díky tomu získávají představu o tvorbě a procesech vzniku samotných médií,
získávají ale také přehled a zkušenosti o dalších faktorech, které ovlivňují samotný
vznik a konečnou podobu těchto médií. Jde zejména o zkušenosti s prací pod tlakem
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vydavatele (školy, která médium financuje), času (uzávěrka vydání), ale i politickým
vlivem v podobě vedení školy nebo rodičů. Dochází i к rozvoji dalších dovedností jako
kultivované vyjadřování, rozvoj myšlení nebo osobnosti jako celku.
Kriticko-hermeneutická

metoda je více využívána naopak v Evropě a Kanadě.

Je zaměřena na práci s již stávajícími médii a to konkrétně na jejich kritickém
posuzování, analyzování, hodnocení a odhalování zákonitostí jejich vzniku a fungování.
Tato metoda vychází z předpokladů, že se žáci nejvíce naučí studiem již fungujících
skutečných médií. Učí se srovnávat jednotlivá sdělení, rozpoznávat pokusy o
ovlivňování příjemců, vyhledávat způsoby tvorby nebo odhalovat vliv vlastníků médií
na konečné mediální sdělení. Cílem analýzy je jak zpravodajství, tak zábavní pořady
nebo reklama (Jirák, 2003).
Ideálem je samozřejmě vzájemné prolínání obou metod při výuce mediální
výchovy. V prostředí českých škol a zejména v Rámcovém vzdělávacím programu pro
základní vzdělávání, kde je Mediální výchova uvedena jako průřezové téma, dochází
právě ke snaze propojování obou metod. Více se budu věnovat průřezovému tématu
v následující kapitole.

5.3.Mediální
výchova
jako
průřezové
téma
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Rámcového

V České republice došlo na přelomu tisíciletí к zásadním úpravám v oblasti
školské politiky. Doposud platné vzdělávací programy Obecná škola (1996), Základní
škola (1996) a Národní škola (1997) přestávaly stačit trendům, které se ve vzdělávání
vyskytovaly

(a

vyskytují)

zejména

v zahraničí.

Nastal

čas

zásadní

reformy

v kurikulárních dokumentech. V roce 2001 byl vytvořen Národní program

rozvoje

vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha). V souladu s tímto dokumentem byly následně nové
principy kurikulární politiky zakotveny v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (tzv. školský zákon).

Nové kurikulární dokumenty jsou vytvořeny ve dvou úrovních - státní a školní.
Zástupcem státní úrovně dokumentů je již zmiňovaný Národní program rozvoje
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vzdělávání v ČR a rámcové vzdělávací programy23 (stěžejní dokument pro tuto práci je
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, dále jen RVP ZV). Školní
úroveň zastupují školní vzdělávací programy (dále jen SVP). Národní program rozvoje
vzdělávání v ČR vymezuje myšlenková východiska a obecné záměry ve vzdělávání jako
celku. Určuje vývoj vzdělávací soustavy včetně vzdělávání dospělých. Rámcové
vzdělávací

programy

vymezují

konkrétněji

vzdělávací

principy

a

tendence,

charakterizují typ, pojetí a cíle vzdělávání a rozvádějí vzdělávací oblasti, klíčové
kompetence a průřezová témata. ŠVP jsou závazné dokumenty, které si vytváří
jednotlivé školy sami, jsou konečným dokumentem, ze kterého musí být zřejmé, jaké je
zaměření školy, profil jejího absolventa a jaká je její organizace. Při tvorbě ŠVP musí
vycházet každá škola ze standardů definovaných v rámcovém vzdělávacím programu.

5.3.1. Charakteristika průřezového tématu Mediální výchova
v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání

Mediální výchova je v RVP ZV koncipována jako průřezové

téma. Průřezová

témata mají být důležitým formativním prvkem základního vzdělávání a mají vést
к rozvoji osobnosti žáka, zejména v oblasti postojů a hodnot (RVP ZV, 2007).
Obsahem tématu je pak orientace v médiích, jejich využívání a zároveň jejich kritické
hodnocení, ale i schopnost odolat vůči negativním vlivům jako je manipulace nebo
propaganda (Průcha, Walterová, Mareš, 2003).
Průřezové téma Mediální výchova v RVP ZV přináší elementární poznatky a
dovednosti v oblasti mediální komunikace a práce s médii. Novodobý člověk musí
splňovat základní vzdělanostní výbavu v této oblasti, aby se mohl uplatnit na trhu práce
a ve společnosti. Je důležité umět vyhledat, přijmout, zpracovat, zhodnotit a využít
sdělení přicházející z médií. Media utváří svébytné prostředí, ovlivňují chování jedinců
ve společnosti, jsou činiteli socializace. Nabízí nepřeberná množství různých sdělení,
která mají nestejnorodý charakter a jsou vytvářena s různými záměry. Dobře zpracovat
a vyhodnotit tato sdělení a odolat jejich vlivu vyžaduje stále více ucelenou průpravu.

" RVP je vytvořeno pro předškolní vzdělávání (RVP PV), základní vzdělávání (RVP ZV) evmnaziálnf
vzdělávání (RVP GV) a střední odborné vzdělávání (RVP SOV).
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Mediální výchova má poskytnout základní poznatky o fungování, společenské
roli a postavení médií v informační společnosti, dále pak získání takových dovedností,
umožňujících aktivní, neomezené a informované zapojení do mediální komunikace. Jde
o schopnost umět pracovat s médii, umět si vybrat vhodné médium podle vlastních
záměrů, umět analyzovat přijatá sdělení a na základě toho posoudit, zda jsou či nejsou
věrohodná nebo manipulativní.
Mediální výchova v RVP ZV využívá obou základních koncepcí její výuky.
Podle těchto koncepcí jsou i rozdělené tematické okruhy, které se dělí na okruhy
receptivní činností (zastupující kriticko-hermeneutický koncept) a okruhy produktivní
činností (zastupující „learning by doing").

Mezi tematické okruhy receptivních činností patří:
• kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
•

interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

• stavba mediálních
•

sdělení

vnímání autora mediálních sdělení

• fungování a vliv médií ve společnosti

Mezi tematické okruhy produktivních činností patří:
• tvorba mediálního

sdělení

• práce v realizačním týmu
Přesné znění průřezového tématu Mediální výchova je uvedeno v příloze č. 1.

5.3.2. Vazby a přesahy Mediální výchovy do klíčových kompetencí,
vzdělávacích oblastí a průřezových témat
Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Mediální výchova má blízké vazby na další vzdělávací oblasti, klíčové
kompetence i ostatní průřezová témata. Očekávané výstupy, definované vždy pod
každou konkrétní oblastí, kompetencí či průřezovým tématem, jsou navzájem propojené
s cíli, které jsou uvedené pod Mediální výchovou. Blízkou vazbu má Mediální výchova
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hlavně к vzdělávací oblasti Člověk a společnost (média jako sociální instituce), Jazyk a
jazyková komunikace (mluvený a psaný projev) i Informační a

komunikační

technologie (využití médií, jejich ovládání). V této části práce se zaměřím podrobněji na
propojení Mediální výchovy a jejích očekávaných výstupů s očekávanými výstupy
formulovanými v klíčových kompetencích, následně ve vzdělávacích oblastech a na
závěr v průřezových tématech 24 .

Klíčové

kompetence

představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností

postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti
V RVP ZV je kompetence к učení, kompetence к řešení problémů, kompetence
komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence
pracovní. Nyní následuje rozbor propojení očekávaných výstupů:

Kompetence к učení
•

vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a
systematizace je efektivně využívá

Kompetence к řešení problémů
•

vyhledá informace vhodné к řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a
odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti к objevování různých
variant řešení

Kompetence
•

komunikativní

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně
se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

•

rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných
gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich
reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji

•

využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a
účinnou komunikaci s okolním světem

24

Uvedené očekávané výstupy jsou vybrány přímo z RVP ZV. V této kapitole jsou doslovně citovány.
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Kompetence sociální a personální
•

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření
pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní
činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

•

přispívá к diskusi v malé skupině i к debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých
lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí,
říkají a dělají

Kompetence
•

občanské

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen
vcítit se do situací ostatních lidí

Kompetence
•

pracovní

využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v
zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí
o dalším vzdělávání a profesním zaměření

Vzdělávací oblasti nahrazují dřívější definitivní rozdělení učiva do předmětů.
Oblasti jsou více obecné a zpravidla spojují větší tematické celky dohromady. V RVP
ZV je celkem devět základních oblastí a to: Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk
a literatura, Cizí jazyk), Matematika a její aplikace, Informační a komunikační
technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis, Výchova к občanství),
Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis), Umění a kultura (Hudební
výchova, Výtvarná výchova), Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova) a
Člověk a svět práce. Nyní následuje rozbor propojení očekávaných výstupů:

Jazyk a jazyková

komunikace

•

zvládne běžná pravidla mezilidské komunikace daného kulturního prostředí

•

získává sebedůvěru při vystupování na veřejnosti a rozvíjí kultivovaný projev
jako prostředek prosazení sebe sama

•

rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk,
podstatné informace zaznamenává
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•

posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

•

rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě a v masmédiích a zaujímá к ní
kritický postoj

•

zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu

Matematika a její aplikace
•

vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data

Informační a komunikační
•

technologie

porovnává informace a poznatky z většího množství alternativních informačních
zdrojů, a tím dosahuje větší věrohodnosti vyhledaných informací

Člověk a společnost
•

kriticky přistupuje к mediálním informacím, vyjádří svůj postoj к působení
propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí

v

Člověk a zdraví
•

vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv
médií

Průřezová témata doplňují vzdělání žáka a dotváří úplný rozvoj osobnosti ve
všech aktuálních oborech. V RVP ZV jsou tato průřezová témata: Osobnostní a sociální
výchova, Výchova demokratického občana, Výchova к myšlení v evropských a
globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentálni výchova a Mediální
výchova. Nyní následuje rozbor propojení očekávaných výstupů:

Osobnostní a sociální výchova
•

přispívá к utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni

•

rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti

•

utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci

Výchova demokratického
•

občana

rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a
prezentační schopnosti a dovednosti
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5.4.ReaIizace Mediální výchovy ve škole v rámci
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Školního

Schválením školského zákona je každá základní škola postavena před úkol,
vytvořit si vlastní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (dále jen ŠVP
ZV). Díky ŠVP ZV získává každá škola možnost podílet se na podobě vzdělávacího
dokumentu, který je pro každou školu závazný. Prostřednictvím tohoto dokumentu
získávají školy vyšší pedagogickou autonomii a svobodu, současně s tím ale větší podíl
odpovědnosti za vlastní práci ve výchovně-vzdělávacím procesu. Mediální výchova je
jedním z průřezových témat, obsažených v RVP ZV, kterého se samotná tvorba ŠVP
ZV týká. Ředitelé a učitelé škol mají jedinečnou možnost zapojit zcela nové vzdělávací
obsahy do zaběhnutých osnov. Při realizaci ŠVP ZV, a současně s tím spojené realizaci
Mediální výchovy, je však vždy nutné dodržet základní požadavky, které jsou kladené
na jejich tvorbu, současně ale také vycházet z dostupných možností, které škola má.
Výsledná podoba Mediální výchovy je závislá na několika

základních

podmínkách, kterými jsou jednak podmínky školy (materiální, technické, personální),
dále skladba žáků, vztahy s rodiči, možnosti spolupráce s dalšími subjekty, vlastní
Představy školy o vzdělávání, spolupráce pedagogického sboru atd. V prvé řadě je při
plánování realizace Mediální výchovy nutné vycházet ze zaměření školy, tedy co je pro
školu důležité, na co se škola zaměřuje, co chce škola v žácích podporovat a rozvíjet a
jaký je konečný profil (a tedy i cíl vzdělávání) absolventa. Značný vliv také mají
výchovné a vzdělávací strategie celé školy.

V prvé řadě je potřeba zdůraznit, že průřezová témata, tedy i Mediální výchova,
prostupují napříč celým výchovně-vzdělávacím procesem a jsou součástí mnoha
činností ve vyučovacím procesu i mimo něj. Následně se zaměřím na takové vymezení
Mediální výchovy, které je plánované a vede к dosahování konkrétně vymezených cílů,
začleněných v realizaci Mediální výchovy ve výuce.
Mediální výchova může být realizována v zásadě ve třech rozdílných formách,
kterými jsou: integrace do předmětů, mimorozvrhová aktivita - projekt,
samostatný předmět, případně jejich kombinace.
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nebo jako

Integrací rozumíme propojení obsahů tematických okruhů Mediální výchovy do
vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu. V takto pojatém začlenění průřezového
tématu jsou možné tři různé formy integrace: propojení celého průřezového tématu do
jednoho předmětu, propojení různých tematických okruhů do různých předmětů a
propojení stejných tematických okruhů do různých předmětů. Výhodou integrace
mediální výchovy do předmětů je, že žáci poznávají a učí se daná témata na konkrétním
učivu, které pochází z různých oborů. Získávají tak praktické zkušenosti s médii
prostřednictvím učební látky, která je jim blízká. Navíc tak získávají různé pohledy na
média z hlediska historického, jazykového, společenského nebo ekonomického.
Projektem

rozumíme aktivitu, která stojí mimo rozvrh. Je samozřejmě součástí

učebního plánu, je ale charakteristická svou vyšší časovou náročností a zpravidla
komplexním zaměřením na zadané téma. Žáci tak mají možnost získat v průběhu
(zpravidla) jednoho dne vysoce koncentrované vědomosti a dovednosti z dané oblasti.
Zpracování projektů je vhodné provést formou tabulky, ve které j e přehledně uvedeno,
jak jsou projekty tematicky zaměřené, v jakém časovém rozsahu a kdy budou
realizovány.
Realizace Mediální výchovy v podobě samostatného

předmětu

vyžaduje

detailní rozpracování tematických obsahů a vzdělávacích cílů jako j e tomu u jiných,
běžných předmětů.
V rámci ŠVP ZV je třeba vždy uvést přehledné zařazení Mediální výchovy a
jejích tematických okruhů do jednotlivých ročníků, dále pak jakým způsobem (formou)
je realizována. Začlenění tematických okruhů j e možné volit v libovolném pořadí, musí
ale být v souladu s výchovnými a vzdělávacími strategiemi školy a jednotlivých
vyučovacích předmětů. Je pouze v kompetencích školy, jakou časovou dotaci přidělí
Pro toto průřezové téma. Škola může využít tzv. disponibilní časovou dotaci, která je
v rozsahu 14 hodin pro první stupeň a 24 hodin pro druhý stupeň.
Dalším krokem j e samotná tvorba učebního plánu, který představuje základní
informace o organizaci vzdělávání z hlediska vyučovacích předmětů. Každá škola musí
mí

t

jasně

promyšleno,

jaké

bude

zařazení

vzdělávacích

obsahů

jednotlivých

vzdělávacích oborů a průřezových témat do konkrétních vyučovacích předmětů. Toto
vše má zásadní vliv na koncepci a konečnou podobu průřezového tématu Mediální
výchova. V této fázi se rozhoduje o její konkrétní realizaci a formě.
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Pokud už má škola jasnou představu o podobě Mediální výchovy, je na místě
jasně specifikovat učební osnovy, kde se zobrazí charakteristika Mediální výchovy a její
vzdělávací obsah. Pokud bude Mediální výchova samostatným předmětem nebo
projektem, bude mít rozpracované učební osnovy jako standardní vyučovací předmět.
Pokud bude ale zpracována formou integrace, musí se vzdělávací obsahy zobrazit
v jednotlivém či jednotlivých vyučovacích předmětech, do kterých je zařazena.
Zejména se jedná o obsahové, časové a organizační vymezení, konkrétně jde o časovou
dotaci, formu realizace vyučovacích hodin, z jakých vzdělávacích obsahů je předmět
vytvořen, dále pak o výchovné a vzdělávací strategie, vymezené prostřednictvím
postupů, metod a forem práce a vzdělávací obsah, který představuje konkrétní podobu
rozpracování tematických okruhů, při kterém postupujeme podle očekávaných výstupů.
Jedná se o vymezení konkrétního učiva do časových úseků a současně s tím i o
vymezení mezipředmětových přesahů a vazeb.
Je také na místě zdůraznit určitá úskalí, která mohou realizaci Mediální výchovy
provázet. Na prvním místě je určitě dobrá motivace a chuť do práce. Bez řádného
nasazení je práce na realizaci Mediální výchovy velmi obtížná. Také jde o nutnost
celkové spolupráce mezi vyučujícími, zvláště pokud se jedná o projekt či integraci
stejných tematických okruhů do různých předmětů. Bez kvalitní spolupráce a vzájemné
snahy vytvořit ucelený koncept je práce velmi ztížena a někdy dokonce až nemožná.
Dalším z úskalí je odpovídající vzdělání učitelů. Dosavadní vysokoškolská příprava
učitelů obsahuje jen velmi málo kurzů, které by byly přímo zaměřené na výuku
mediální výchovy. Učitelé prozatím nezískávají ucelené vzdělání v této oblasti na
půdách vysokých škol a do jisté míry zatím spoléhají pouze na vlastní iniciativu a snahu
získávat další a další vědomosti a dovednosti týkající se tohoto průřezového tématu.
V neposlední řadě hraje roli i to, jaké je technické vybavení, dostupnost mediálních
prostředků, sdělení a technického zázemí (tiskárna, scanner, dataprojektor, online
Přístup na web) na škole к dispozici.
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6. Výchova ke zdraví

6.1.Zdraví jako součást vzdělávání

Podle světové zdravotnické organizace (WHO) je zdraví chápáno Jako

stav

úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoliv pouze nepřítomnost nemoci či vady"
(Machová, Hamannová, 2000, s. 11). Zdraví je chápáno jako jedna z nej vyšších hodnot
v životě člověka, která má zásadní vliv především na kvalitu života. V české ústavě je
zdraví stanoveno jedním ze základních lidských práv a jeho zlepšování je hlavním cílem
sociálního

a

hospodářského

vývoje.

Význam

zdraví

dále

dokazuje

například

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro
všechny v 21. století, jehož hlavními cíli je ochrana a rozvoj zdraví lidí po jejich celý
život, snížení výskytu nemocí i úrazů a omezení strádání. Samotnou kvalitu zdraví
ovlivňuje hned několik faktorů, mezi které patří věk, pohlaví, dědičné vlivy, způsob
života, životní prostředí, zdravotní péče atd.
Nejvíce ovlivnitelný je životní styl (oproti například životnímu prostředí), který
může každý dle svého uvážení relativně měnit. Způsob života, režim dne, stravovací
návyky, uplatňování prevence nebo provozování sportovních aktivit, to vše je
výsledkem přístupu jedince ke zdraví, к významu, který jedinec zdraví přikládá.
Návyky a postoje, které jsou v konečném důsledku určující pro podobu životního stylu,
získáváme již od útlého dětství. Primární úlohu ve tvorbě správných a vhodných návyků
hraje rodina, sekundární úlohu později nastupuje škola prostřednictvím předškolních
zařízení a posléze prostřednictvím základních a středních škol.
Cílem je tedy vytvářet v dětech již od útlého věku postoje, které vedou
к rozvoji, ochraně, prevenci a eliminaci ohrožujících faktorů a zamezování poškozování
zdraví. To, jaké postoje, názory a návyky si dítě během školní docházky vytvoří, ovlivní
v konečném důsledku podobu jeho života a zdraví.
To jsou důvody, proč je problematika zdraví nutnou a nedílnou součástí obsahů
základního vzdělávání. Podpora a ochrana zdraví je jedním z prvořadých úkolů školy,
která by měla jednak zavádět a zapojovat tematické okruhy s problematikou zdraví do
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všech obsahů předmětů vyučovaných ve škole, měla by ale také vytvářet takové
prostředí ve škole, které je v souladu se základními principy definovanými pro zdravý
životní styl. Zdravé prostředí ve škole má být plné duševní pohody, podnětné pro žáky i
učitele, s pozitivní a důvěrnou atmosférou, ale i s celkovým dobrým sociálním
klimatem.

6.2.Výchova ke zdraví jako vzdělávací obor
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Rámcového

Důraz, který je kladen na problematiku zdraví a jeho podporu, je patrný v celém
dokumentu RVP ZV. Již v úvodu dokumentu je v cílech základního vzdělávání uveden
cíl „učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný"

(RVP ZV, 2007, s. 13). Podpora a ochrana zdraví je tedy zakotvena již

v tvorbě zdravého a podnětného školního prostředí, dále však prostupuje na úrovni ŠVP
ZV do výchovných a vzdělávacích strategií školy, klíčových kompetencí, vzdělávacích
oblastí a oborů, i průřezových témat. Současně je ale podpora a ochrana zdraví
vymezena ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v podobě Výchovy ke zdraví jako
samostatný vzdělávací obor.
Výchova ke zdraví je společně se vzdělávacím oborem Tělesná výchova
zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tato vzdělávací oblast je koncipována
pouze pro 2. stupeň základního vzdělávání, kdy navazuje svým obsahem na obsah
vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 25 , která je koncipována pouze pro 1. stupeň
základního vzdělávání.
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je především zaměřena na činnosti, poznatky
a způsoby chování ovlivňující zdraví. Žáci se v průběhu základního vzdělávání na 2.
stupni s těmito podněty seznamují a učí se z nich vycházet a aplikovat je ve svém
životě. Cíle této vzdělávací oblasti směřují hlavně к tomu, aby žáci pochopili zdraví
jako jednu z nej důležitějších hodnot v jejich životě, aby pochopili smysl zdravotní
prevence, poznávali sami sebe jako lidské bytosti a věnovali pozornost problémům

25

Tato oblast má syntetizující charakter a komplexně vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka,
rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat (RVP ZV, 2007).

51

spojených s nemocí nebo jiným poškozením zdraví. Žáci získávají dovednosti a
způsoby chování a jednání vedoucí к podpoře, posílení a zachování zdraví, seznamují se
s nebezpečím, které ohrožuje jejich zdraví v běžném životě, ale i v mimořádných
situacích, učí se odpovědnosti za své zdraví, ale i zdraví ostatních. Žáci tedy poznávají
zásadní životní hodnoty, ke kterým si utváří takové postoje, aby následně podle nich
jednali ve svém rozhodování týkající se zdraví (RVP ZV, 2007).

Vzdělávací obor Výchova ke zdraví je zaměřen na nákladní poznání o člověku
v souvislosti s preventivní

ochranou jeho zdraví"

(RVP ZV, 2007, s. 72). Cílem je

pěstovat v žácích takové přístupy, aby aktivně chránili a rozvíjeli zdraví chápané podle
definice WHO - zdraví fyzické, sociální a psychické, a aby byli za své zdraví a zdraví
ostatních odpovědní. Žáci se v prvé řadě učí a upevňují si základní hygienické,
stravovací, pracovní a další zdravotně preventivní návyky, dále se učí odpovědnému
chování, jak předcházet úrazům, učí se rozvíjet dovednosti odmítat škodlivé látky a
odolávat negativním vlivům ohrožujícím zdraví. Získávají hlubší poznatky o rodině a
domácnosti, škole a společenství vrstevníků, o přírodě, člověku i vztazích mezi lidmi a
„učí se tak dívat se na vlastní činnosti z hlediska zdravotních

potřeb

a

životních

perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví" (RVP ZV, 2007,
s. 72). Výchova ke zdraví je také úzce propojena s průřezovým tématem Osobnostní a
sociální výchova, protože zdraví má tak jako toto průřezové téma výrazný sociální a
individuální rozměr.
V RVP ZV jsou dále definované očekávané výstupy vzdělávacího oboru
Výchova ke zdraví, které vymezují předpokládanou způsobilost využívat učivo
v praktických situacích i běžném životě. Jedná se o konkrétní výstupy, které mají být
ověřitelné a na konci 9. ročníků jsou také závazné. Přesné znění očekávaných výstupů je
součástí přílohy 2.
Učivo

obsažené

ve

vzdělávacím

oboru

Výchova

ke

zdraví

vychází

z definovaných očekávaných výstupů. V rámci RVP ZV je pouze doporučené, na úrovni
ŠVP ZV se ale stává závazné, a jeho rozsah musí učitel dodržet. Mezi základní oblasti
učiva obsažené v RVP ZV patří:
•

vztahy mezi lidmi a formy soužití

•

změny v životě člověka a jejich reflexe
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•

zdravý způsob života a péče o zdraví

•

rizika ohrožující zdraví a jejich prevence

•

hodnota a podpora zdraví

•

osobnostní a sociální rozvoj
Přesné znění učiva Výchovy ke zdraví a jeho podrobnější rozpis je uveden

v příloze č. 2.
Výchova ke zdraví může být v rámci ŠVP ZV koncipována jako samostatný
předmět, formou integrace tematických celků do jiných předmětů, nebo vytvořením
zcela nového předmětu syntetizujícího Výchovu ke zdraví například se vzdělávacím
oborem Tělesná výchova nebo s průřezovým tématem Osobnostně sociální výchova.
Konečná koncepce pak závisí na zaměření školy a jejím celkovém učebním plánu.

6.3. Výchova ke zdraví jako prostor pro mediální výchovu

Zcela rozhodující pro celkový poskytnutý prostor pro mediální výchovu (dále
jen MV), je podoba výchovy ke zdraví (dále jen VKZ) v učebním plánu. Prakticky se
nabízí dvě možnosti, jak realizovat propojení vzdělávacího oboru VKZ a průřezového
tématu MV. V zásadě vždy půjde o prolínání tematických okruhů MV a učiva VKZ tak,
aby docházelo к naplňování a dosahování očekávaných výstupů definovaných ve VKZ
a rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot definovaných v MV.
První z možností realizace je projekt,

kdy je možné sestavit

program

syntetizující tematické okruhy MV a učivo VKZ. Projekty jsou ale dosti časově
omezeny, neboť není možné sestavit v rámci celého základního vzdělávání projekty
zaměřené pouze na tyto dvě oblasti, ale je potřeba věnovat prostor také dalším
průřezovým tématům a vzdělávacím oblastem.
Z hlediska

zpracování

a

využití

maximálních

časových

možností

je

nej optimálnější integrace tematických okruhů MV do VKZ. Zde také do jisté míry hraje
roli konečná podoba VKZ v učebním plánu. Možnosti jsou různé: VKZ může být
koncipována jako

samostatný předmět, může být spojena s dalším

předmětem

(například tělesnou výchovou) a tím vytvořen předmět vznikající z integrace učiva obou
Předmětů (příkladem názvu může být Zdravotní tělesná výchova nebo Člověk a zdraví),
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nebo může dojít к integraci některých témat VKZ do jiného předmětu. Konečná podoba
VKZ má samozřejmě zcela zásadní vliv na prostor, který může poskytnout MV. Jako
nejvhodnější je jistě koncepce VKZ jako samostatného předmětu.
Dalším faktorem rozhodujícím o rozsahu a prostoru pro MV ve VKZ je výběr
tematických okruhů z M V. Buď může být snaha o zapojení všech tematických okruhů,
nebo pouze jejich výběr. V této části je nutná pečlivá analýza, neboť některá témata
nejsou zcela vhodná. Příkladem může být tematický okruh fungování a vliv médií ve
společnosti, kde je uvedeno užší téma vliv médií na politický život a kulturu z hlediska
současnosti i historické perspektivy, které je vhodnější spíše pro integraci do vzdělávací
oblasti Člověk a společnost, konkrétně do vzdělávacího oboru Výchova к občanství.
Z toho vyplývá, že je potřeba důsledně promýšlet tematické okruhy M V a následně po
té zvolit témata, která jsou vhodná a poskytují možnost pro propojení s obsahem VKZ.

Samotné propojování tematických okruhů MV do obsahu VKZ je možné dvojím
způsobem. Při bližší analýze tematických okruhů zjistíme, že některé z nich mají stejné
nebo velmi podobně zaměření. Příkladem může být propojení učiva v oblasti
manipulative reklamy 26 nebo propojení vlivu médií na utváření režimu dne, tedy
životního stylu (spánek, uspořádání bytu, trávení volného času). Na základě tohoto
spojení je možné využít tematické okruhy MV současně s tématy VKZ jako obsah
(učivo) vyučovacích hodin VKZ.
Druhý způsob, který je možný, je použít učivo VKZ jako obsah, náplň hodin, a
tematické okruhy MV - jejich obsah využít jako vyučovací metodu. Příkladem může
být práce s médii (televizí, videem, internetem) jako zdroji informací pro učivo VKZ
nebo například využití analýzy obsahů časopisů pro obecné rozklíčování zákonitostí
tvorby časopisu jako media a současně využití časopisů jako zdroj informací pro téma z
VKZ. Obsah tematických okruhů se tak stává prostředkem, metodou vyučovací hodiny
a učivo je jejím obsahem. Některé způsoby propojení je možné najít v modelových
hodinách, kde jsou přímo konkrétně rozpracované způsoby práce s médii jako
Prostředky a učiva VKZ jako obsahu.
26

V RVP z v v učivu pro VKZ je jedním z bodů: manipulative reklama a informace - reklamní vlivy,
stej ně tak, jako je v tematických okruzích MV uvedeno: rozlišování různých typů sdělení, jejich funkce
(informativní, zábavní a reklamní sdělení), rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým" a
..fiktivním" obsahem (RVP ZV, 2007, s. 102).
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7. Orientační šetření

Předcházející kapitoly byly věnovány charakteristice médií a mediální produkci,
charakteristice

médií

ve výchovně-vzdělávacím

procesu,

mediální

gramotnosti,

charakteristice průřezového tématu Mediální výchova a vzdělávacího oboru Výchova ke
zdraví. Tato kapitola je zaměřena na orientační šetření, ve kterém jsou ověřovány
domněnky a předpoklady týkající se médií, mediální výchovy a jejího propojení
s výchovou

ke zdraví

v rámci

školy.

Výsledné

potvrzení

případně

vyloučení

předpokládaných domněnek je určující pro praktický výstup této diplomové práce. Na
základě zjištění provedených v orientačním šetření se pokusím navrhnout modelové
hodiny, které by usnadnili práci učitelů, jejichž úkolem je implementovat průřezové
téma Mediální výchova do vyučovacích hodin Výchovy ke zdraví.

7.1.Cíle orientačního šetření

Stěžejním tématem této diplomové práce jsou média ve vztahu к vzdělávacímu
oboru Výchova ke zdraví. Konkrétně je zaměřena na propojování vzdělávacích obsahů
Mediální výchovy a Výchovy ke zdraví, které vychází ze stěžejního dokumentu pro
základní vzdělávaní, jímž je RVP ZV. Cílem orientačního šetření je tedy v prvé řadě
ověřit míru znalosti stěžejního dokumentu RVP ZV, ze kterého vychází nová koncepce
základního vzdělávání, propojující vzdělávací oblasti s průřezovými tématy. Dále je
cílem prozkoumat, jaká je vybavenost základních škol dostupnými

mediálními

Prostředky, a jak tyto mediální prostředky využívají učitelé jak pro jejich přípravu na
vyučování, tak v samotných vyučovacích hodinách. Hlavním cílem tohoto orientačního
šetření je zjistit, zda učitelé základních škol přímo implementuji tematické

okruhy

Mediální výchovy do svých vyučovacích hodin výchovy ke zdraví, jak často dochází
k

propojování vzdělávacích oblastí tohoto průřezového tématu s tímto vzdělávacím

oborem a případně jaké překážky způsobují nižší frekvenci propojování vzdělávacích
obsahů.
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7.2.Stanovení předpokladů orientačního šetření

Předpoklady orientačního šetření vychází z cílů, které jsou uvedeny v kapitole
7.1. Obecné cíle orientačního šetření jsem podrobněji rozpracovala a vytvořila pět
domněnek, na které budu hledat odpovědi. Definované předpoklady pro potřeby tohoto
orientační šetření jsou:

Předpoklad č. 1:
„Znalost RVP ZV a podílení se učitele na tvorbě ŠVP ZV ovlivňuje a tím
zvyšuje využívání osnov ŠVP ZV, podle kterých učitel vyučuje."
Předpokládám, že učitelé, kteří se důkladně seznámili s RVP ZV a současně se
podíleli na tvorbě ŠVP ZV, podporují komplexní přístup к realizaci vzdělávacího
obsahu a vhodně využívají nové osnovy definované v ŠVP ZV. Znají principy RVP ZV
a uplatňují je ve svých hodinách. Tento předpoklad vychází z legislativy, z nutnosti
zavádět RVP ZV a tvořit ŠVP ZV na školách.

Předpoklad č. 2:
„Základní školy jsou dostatečně vybaveny mediálními prostředky, které jsou
nutné pro realizaci průřezového tématu Mediální výchova."
Předpokládám a vycházím z toho, že základní školy mají díky různým snahám
MŠMT (například program „Konektivita" 27 , nebo metodický pokyn „Standard ICT
služeb ve škole" 28 ) dostatečné vybavení mediálními prostředky jako je internet, PC,
televizor, video, noviny, časopisy apod.

Předpoklad č. 3:
„50 % učitelů používá

m é d i a

к přípravě vyučovacích hodin i ve výuce často,

t z n , že média jsou pro učitele významnou pomůckou. Z médií preferují počítač
s

internetem."
U této hypotézy vycházím z aktuálně platných dokumentů MŠMT, zejména pak

z Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro
programu KonektivitaTľwWW:
Více к legislativě na WWW: l ^ i / A w ^ n s m L Ç » -
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období 2009 - 2013 - usnesení vlády č. 1276/200829. Současně také z toho, že internet
je dostupný kdykoliv a kdekoliv (i doma) a jeho ovládání je snadné. Je také rychlým
zdrojem informací. Dále předpokládám, že počítače výrazně usnadňuje přípravu a práci
učitele díky možnosti vytvářet různé pracovní listy, testy a jiné didaktické pomůcky.

Předpoklad č. 4:
„Učitelé tvoří vyučovací hodiny s propojováním vzdělávacích obsahů

z

průřezového tématu Mediální výchova a vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví pouze
občas. Množství takových hodin je nízké."
Předpokládám, že učitelé netvoří tyto specifické hodiny z důvodu náročné
Přípravy (důkladná analýza tématu, propojování vzdělávacích obsahů a vytváření
nových metod a forem výuky), 45 minut vyučovací hodiny považují za nedostačující
Prostor pro tak rozsáhlá témata a sami musí získávat stále nové a nové informace v této
oblasti - vzdělávat se. Vycházím zde z vlastní zkušenosti při pedagogických praxích.

Předpoklad č. 5:
„Pokud

tvoří

vyučovací

hodiny

s propojováním

vzdělávacích

obsahů

z průřezového tématu Mediální výchova a vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví,
Preferují z mediální výchovy témata: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení,
rozlišování mediálních sdělení a fungování a vliv médií ve společnosti."
Předpokládám, že u témat výše jmenovaných je snazší práce s médii a
jednodušší příprava na vyučovací hodinu. Témata, která učitelé preferovat nebudou,
mezi která řadím stavbu mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, tvorba
mediálních sdělení a práce v realizačním týmu, vyžadují specifičtější znalosti
Problematiky a vyšší časovou náročnost na práci s žáky.

V

"ce к tématu na WWW: http://www.msmt.cz/.
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7.3.Metodologie - získávání dat

7.3.1. Charakteristika výzkumného vzorku

Toto orientační šetření je specificky zaměřené na učitele 2. stupně základních
škol, kteří vyučují výchovu ke zdraví případně předměty, které nesou jiný název, ale
vzdělávacím obsahem jsou stejné nebo velmi podobné jako je výchova ke zdraví. Mezi
ostatní vyučovací předměty můžeme zařadit rodinnou výchovu nebo předmět člověk a
zdraví. Vyskytl se také předmět zdravotní tělesná výchova. Ve výzkumném vzorku bylo
celkem 29 učitelů výchovy ke zdraví nebo rodinné výchovy, z toho 7 mužů a 22 žen.
Všichni učitelé vyučují na pražských základních školách. Zastoupení základních škol
z různých městských částí Prahy je uvedeno v následujícím přehledu.

Městská
část
Počet
učitelů

Praha
1

Praha
3

Praha
4

Praha
5

Praha
6

Praha
7

Praha
8

Praha
9

Praha
10

5

4

4

2

4

2

4

2

2

Učitelé, kteří se zúčastnili orientačního šetření, mají také rozdílnou délku
pedagogické praxe. Rozložení délky praxe je znázorněno v následujícím přehledu.

Délka praxe
iroky)
Počet
_učitelů_

1-5

6-10

11 - 15

16-20

21-25

26 a více

10

7

2

2

7

1

7.3.2. Metoda orientačního šetření

Jako metodu pro orientační šetření jsem zvolila dotazník. Dotazník, který j s
vytvořila a použila pro sběr dat, je zařazen v příloze č. 3. V příloze č. 4. je také zařa:
jeden z dotazníků vyplněný učitelem. Podobu dotazníku jsem koncipovala sama
Pomoci svého vedoucího diplomové práce.
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К volbě dotazníku, jako metody sběru dat, mě vedlo několik důvodů. V prvé
řadě je to metoda dostupná a její distribuce je jednoduchá - emailem nebo poštou. Další
předností je možnost oslovit velké množství respondentů, nízké náklady a jeho
snadnější zpracování. Záměrně jsem volila dotazník také proto, že je z časového
hlediska pro respondenta méně náročnější, než jiné metody, jako je například rozhovor.
Dotazník také umožňuje anonymitu respondentů, která může ovlivňovat a pozitivně
přispívat k vyšší pravdivosti odpovědí na zadané otázky. Jsem si vědoma i nevýhod,
které s sebou dotazník nese. Jednou ze zásadních nevýhod je to, že odpovědi mohou být
subjektivní.

Dotazník

také

vyžaduje

po

respondentech

pečlivé

čtení

textu

s porozuměním.

V úvodu dotazníku je krátké vysvětlení, pro jakého respondenta je určen,
k jakému tématu se dotazník vztahuje a k čemu budou výsledky z dotazníku použity.
Současně je zde zmíněna anonymita respondentů a žádost o jeho vyplnění. Samotný
dotazník je tvořen z 26 otázek, z toho 3 jsou otevřené (3, 6, a 14), u kterých měli
respondenti napsat písemně odpověď. Dalších 23 otázek je uzavřených, z toho 6 (1, 2,
4, 5, 9 a 12) je výběrových, kde mohli respondenti vybrat jednu nebo více z nabízených
položek. Zbylých 17 otázek je škálovacích s výběrem odpovědi z uvedené stupnice. Zde
se měli respondenti rozhodnout, jaká z nabízených možností odpovídá jejich názoru.
Nabízené stupnice jsou rozděleny do čtyř bodů (velmi často, často, občas a nikdy) a do
pěti bodů (výborně, velmi dobře, dobře, částečně, vůbec ne nebo vždy, velmi často,
často, občas, nikdy nebo velmi lehké, lehké průměrné, těžší, těžké).
První tři otázky jsou identifikační, zaměřené na věk, délku pedagogické praxe a
městskou část Prahy, ve které respondenti vyučují. Otázky č. 7, 15, 25 a 26 zjišťují
postoje a názory respondentů na uvedenou problematiku, otázka č. 14 zjišťuje
vědomosti v oblasti mediální výchovy. Ostatní otázky zjišťují fakta.

7.3.3. Popis organizace orientačního šetření

Vzhledem k tomu, že je toto orientační šetření specificky zaměřené na učitele
výchovy ke zdraví případně rodinné výchovy, bylo získávání dat pro účely mé
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diplomové práce velmi obtížné. Většinou je na jedné škole jeden nebo maximálně dva
učitelé, kteří splňují zadaná kritéria pro respondenty. Vycházela jsem tedy hlavně
z kontaktů, které jsem získala v průběhu studia na vysoké škole. V prvé řadě jsem
oslovila své bývalé spolužáky, kteří jsou dnes učiteli na základních školách. Buď byli
oni sami učitelé požadovaných předmětů, nebo jsem je požádala o oslovení jejich
kolegů, učitelů výchovy ke zdraví nebo rodinné výchovy. Druhým zdrojem byli učitelé,
které osobně znám z různých pedagogických praxí nebo projektů, kterých jsem se
účastnila v době mého studia. Buď byli opět oni sami učitelé požadovaných předmětů,
nebo bylo možné opět požádat jejich kolegy nebo bývalé spolužáky, učitele výchovy ke
zdraví nebo rodinné výchovy, o vyplnění dotazníků. Vyplňování dotazníků probíhalo
anonymně, i přes to jsem přislíbila, že nebudu publikovat žádná jména ani adresy škol.

U tohoto sběru dat nelze jasně specifikovat návratnost či nenávratnost dotazníků.
Vzhledem k tomu, že sběr dat probíhal prostřednictvím přímého oslovení osob, které
jsou přímo učiteli výchovy ke zdraví nebo rodinné výchovy, nebojsou učiteli, kteří měli
možnost oslovit své kolegy, učitele výchovy ke zdraví nebo rodinné výchovy,
docházelo к distribuci dotazníků pouze po ověření, že dotyčný vhodný respondent
dotazník vyplní. Distribuce prázdných dotazníků probíhala emailem,

navrácení

vyplněných dotazníků pak osobním předáním. Díky takovému způsobu sbírání dat, se
mi podařilo získat celkem 29 vyplněných dotazníků.

7.4.Výsledky orientačního šetření

V této části práce se pokusím interpretovat získané informace z dotazníků.
Výsledky jsou rozděleny do čtyř oblastí podle definovaných
domněnek. Poslední oblast spojuje domněnky čtyři a pět.
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předpokládaných

7.4.1. Znalost učitelů základních dokumentů a jejich využívání

V této kapitole se zaměřím na to, jak jsou učitelé 30 seznámeni s RVP ZV a
tvorbou ŠVP ZV. V rámci dotazníku jsou pro tuto oblast vytvořeny otázky jedenáct až
třináct. Prostřednictvím těchto otázek jsem zjišťovala, jak dobře jsou učitelé seznámeni
s RVP ZV, zda tvořili ŠVP ZV a jestli využívají osnovy ŠVP ZV pro výuku jejich
předmětů. Téměř polovina učitelů se domnívá, že jsou s RVP ZV seznámeni velmi
dobře, skoro stejné množství respondentů si myslí, že tento dokument znají dobře a více
než třináct procent respondentů uvedlo, že jsou s tímto dokumentem seznámeni
výborně. Rozložení znalosti RVP ZV je zařazeno v grafu č. 1. Téměř 80 % respondentů
uvedlo, že tvořili z ŠVP ZV část osnov, která byla věnována jejich aprobačnímu
předmětu. Zbylých 20 % respondentů se nepodílelo na tvorbě ŠVP ZV vůbec, jeden
z respondentů uvedl, že to bylo způsobeno pozdním nástupem do zaměstnání v době,
kdy byl již ŠVP ZV na škole vytvořen. Dále jsem se zajímala o to, zda učitelé využívají
ŠVP ZV ke své práci. Vždy vyučuje podle tohoto dokumentu více než polovina
respondentů, velmi často používá tento dokument ve svých hodinách více jak třetina
učitelů a často ho využívá téměř 14 %. Využívání osnov ŠVP ZV je zobrazeno v grafu
č. 2.
Z výsledků získaných z dotazníků také vyplývá, že i když se respondenti
nepodíleli na tvorbě ŠVP Z V, i přesto využívají osnovy velmi často nebo vždy. Ti, co se
podíleli na tvorbě, uvedli, že využívají osnovy ŠVP ZV v 60 % vždy při každé
vyučovací hodině, 21 % využívá osnovy z tohoto dokumentu velmi často a 19 % často.
Všichni, kteří uvedli, že znají RVP ZV výborně, využívají osnov ŠVP ZV vždy v každé
hodině. Stejně tak ti, co se domnívají, že znají RVP ZV velmi dobře, využívají vždy
osnovy ŠVP ZV pro výuku ve více jak 60 %.

30

Pro učitele je shodně využíváno pojmu pedagogové, pro potřeby interpretace výsledků orientačního

šetření také respondenti.
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7.4.2. Vybavení škol mediálními prostředky

Zajímalo mne, jak učitelé hodnotí vybavení jejich základní školy médii, která
mají dostupná pro svou práci. Pro tuto oblast byly koncipovány otázky tři a pět až sedm.
Otázka tři se zaměřuje na pražské městské části a jejich zastoupení v této sledované
oblasti. Otázky pět až sedm byly pak přímo zaměřené na výčet médií, která mohou
učitelé využívat a dále pak jak hodnotí vybavení školy médii. Celkově hodnotili
respondenti vybavení škol převážně velmi dobře a dobře, výbornou vybavenost škol
mediálními prostředky ohodnotilo pouze 6,9 % z celkového počtu. Přesné procentuelní
zastoupení hodnocení je uvedeno v grafu č. 3. Stoprocentní zastoupení mediálních
prostředků, které mají vyučující к dispozici pro práci v hodinách, uvedli respondenti u
internetu, počítače a dataprojektoru. O něco nižší zastoupení v oblasti mediálních
prostředků mají CD a DVD déle pak video a televize. Více jak dvě třetiny respondentů
uvedlo časopisy a noviny. U dotazu na konkrétní tiskoviny zmínilo 15 respondentů
denní tisk (Mladá fronta dnes, Hospodářské noviny) a další 3 uvedli další periodika,
mezi které uvedli Reflex, Týden a odborné pedagogické časopisy. Online přístup
v učebnách při výuce potvrdilo 9 respondentů, pouze 4 uvedli dostupnost rozhlasového
vysílání. Zastoupení mediálních prostředků ve školách je shrnuto v grafu č. 4.

7.4.3. Využívání medií učiteli

V této kapitole předkládám výsledky orientačního šetření z oblasti využívání
medií učiteli při přípravě na výuku, ale i v hodinách výchovy ke zdraví. К této
problematice se vztahují otázky čtyři a osm až deset. Otázka čtyři je zaměřena na
využívání medií při přípravě na vyučování, otázka osm zjišťuje, jak často využívají
pedagogové vlastní mediální prostředky. Preferenci médii zjišťuje otázka číslo devět

a
na četnost využívání odpovídali pedagogové v otázce číslo deset. Pro přípravu na
vyučování využívají nejvíce učitelé počítač, internet, časopisy, noviny a televizi. Více
jak polovina pedagogů používá DVD a video. Třetina využívá dataptojektor. Nejméně
jsou

využívaná

CD, jeden

respondent

uvedl

využívání

výukových

programů

zakoupených školou. Přehled využití médii к přípravě na výuku je zařazen v grafu č. 5.

62

Z hlediska preferencí médií při práci v hodinách je shodně nejvíce využíváno internetu a
počítače. Následuje preference DVD, videa a dataptojektoru. Překvapující je preference
časopisů a televize. I když učitelé uvedli, že к přípravě na hodinu využívají časopisů (93
%) a televize (65,5 %), používání těchto médií upřednostňuje pouze u časopisů 13,7 % a
u televize 6,9 % respondentů. Přehled upřednostňování médií při práci v hodinách
shrnuje graf č. 6. Uvedená média používá občas 27,5 % respondentů, často 51,7 % a
velmi často 20, 8 % respondentů, tzn., že více jak 70 % učitelů se při své práci neobejde
bez médií. Vlastní mediální prostředky využívá více jak třetina dotazovaných velmi
často, více jak třetina občas a nikdy jedna pětina.

7.4.4. Tvorba hodin se zaměřením na mediální výchovu

V této kapitole se zaměřím na interpretaci výsledků, které se týkají samotné
tvorby hodin, ve kterých dochází к propojování tematických okruhů Mediální výchovy
a vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchovy ke zdraví. Pro tuto oblast byly
koncipovány otázky patnáct až dvacet šest. Otázka čtrnáct je zaměřena na pojem
mediální výchova, respondenti měli odpovědět, co si pod tímto pojmem představují.
V patnácté otázce hodnotí učitelé své vzdělání v oblasti mediální gramotnosti, šestnáctá
a sedmnáctá otázka je pak zaměřena na propojování obsahů obou oblastí a četnost jejich
výskytu. Otázky osmnáct až dvacet čtyři detailně zkoumají tematické okruhy Mediální
výchovy a jejich zavádění do praxe. V závěrečných dvou otázkách

hodnotili

respondenti obtížnost tvorby hodin a časovou dotaci.
Celkově hodnotí vzdělání v oblasti mediální gramotnosti učitelé dobře (51,7 %),
velmi dobře pak 31 %. Toto zjištění potvrzují i odpovědi na otázku co si představují pod
pojmem mediální výchova. Téměř 90 % pedagogů odpovědělo v rámci definic
obsažených v RVP ZV, nejčastější odpověď byla výchova ke kritickému zhodnocení
mediálních obsahů nebo analýza mediálních obsahů a práce s médii. V naprosté shodě
je také hodnocení zapracování témat Mediální výchovy do výchovy ke zdraví a jejich
četnost použití ve vyučovacích hodinách. Shodně uvedlo, že 48,3 % respondentů
provádí tyto činnosti občas a 44,8 % často. To vše i přes to, že se domnívají, že tvorba
těchto hodin je těžší (20,7 %) a 31 % připadá těžká. 48,3 % respondentů hodnotí
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náročnost tvorby hodin jako průměrnou. Celkové hodnocení dostatečnosti 45 minut pro
vyučovací hodinu s propojováním výše uvedených obsahů hodnotí 86,2 % jako
nedostačující.
Hodnocení tematických okruhů Mediální výchovy a jejich zapojování do hodin
výchovy ke zdraví je shrnuto v následující tabulce č. 1.

Tabulka č. 1. Hodnocení tematických okruhů Mediální výchovy
Tematické okruhy mediální
výchovy
kritické čtení a vnímání
mediálních sdělení
rozlišování mediálních
sdělení
fungování a vliv médií ve
společnosti
stavba mediálních sdělení
vnímání autora mediálních
sdělení
tvorba mediálních sdělení
práce v realizačním týmu
média

ľetnost vytvái•ení hodin v %
velmi často
často
občas

nikdy

0

27,6

65,5

6,9

0

37,9

55,2

6,9

6,9
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24,2

6,9

0

0

65,5

34,5

0

0

79,3

20,7

0

6,9

65,5

27,6

0

3,5

3,5

93

Kromě posledního tematického okruhu práce v realizačním týmu média je
zřejmé, že minimálně v 65 % respondentů vytváří vyučovací hodiny s propojením
obsahů alespoň občas. První tři témata jsou shodně vytvářena v 93 % minimálně občas,
nejvíce tvoří respondenti hodiny s tematickým okruhem fungování a vliv médií ve
společnosti. Nejméně vytvářené hodiny jsou v tematickém okruhu práce v realizačním
týmu média, kdy 93 % respondentů nikdy nepoužívá tuto oblast pro rozvoj vzdělávání
v rámci Mediální výchovy.

64

7.5.0věření hypotéz

V této kapitole bych ráda stručně shrnula nej důležitější poznatky z orientačního
šetření a potvrdila nebo vyvrátila předpoklady, které jsem si na počátku orientačního
šetření stanovila v kapitole 7.2.

Předpoklad č. 1:
Jako první byla domněnka, že znalost RVP ZV a podílení se učitele na tvorbě
ŠVP ZV ovlivňuje a tím i zvyšuje využívání osnov ŠVP ZV, podle kterých učitel vyučuje.
Předpokládala jsem, že učitelé, kteří se důkladně seznámili s RVP ZV a současně se
podíleli na tvorbě ŠVP ZV, podporují komplexní přístup к realizaci vzdělávacího
obsahu a vhodně využívají nové osnovy definované v ŠVP ZV, znají principy RVP Z V
a uplatňují je ve svých hodinách. Tato domněnka se potvrdila. Více než 86 % učitelů
uvedlo, že znají RVP ZV dobře nebo velmi dobře a 13, 8 % výborně. Téměř 80 % se
podílelo na tvorbě ŠVP ZV a více než 86 % využívá osnovy ŠVP ZV velmi často nebo
vždy. Potvrdilo se, že ti, kteří RVP ZV dobře znají, se také podíleli na tvorbě ŠVP ZV a
současně také více využívají osnovy z tohoto dokumentu. Tyto závěry potvrzuje i
zjištění, že celých 20, 7 % respondentů, kteří se nepodíleli na tvorbě osnov v ŠVP ZV,
z tohoto dokumentu také vychází. Dobrá znalost RVP ZV a ŠVP ZV skutečně vede ke
zvýšení využívání osnov z ŠVP ZV.

Předpoklade.

2:

Ve druhém předpokladu jsem se domnívala, že základní školy jsou
vybaveny mediálními prostředky,

dostatečně

které jsou nutné pro realizaci průřezového

tématu

Mediální výchova. Při tvorbě této domněnky jsem vycházela především z legislativy
tvořené MŠMT, které nařizuje různá opatření týkající se vybavení škol například
internetem nebo počítači. Tuto domněnku mohu na základě získaných výsledků
potvrdit. Celých 93 % pedagogů hodnotilo vybavenost škol mediálními prostředky
minimálně velmi dobře. Domnívám se, že je ale v této oblasti potřeba ještě prozkoumat,
do jaké míry mají uvedené mediální prostředky dostupné (v kolika učebnách je dané
medium).
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Předpoklad č. 3:
Domnívala jsem se, že 50 % učitelů používá média к přípravě vyučovacích

hodin

i ve výuce často, tzn., že média jsou pro učitele významnou pomůckou. Z médií preferují
počítač s internetem. Podkladem pro tuto domněnku byla opět legislativa vydávaná
MŠMT a také jednodušší dostupnost internetu i mimo školu. Prokázalo se, že skutečně
více jak 50 % pedagogů využívá média při přípravě i v hodinách často a internet a
počítač jsou nej používanějšími a nejvíce preferovanými médii při práci učitele.

Předpoklad č. 4:
Čtvrtá domněnka byla, že učitelé tvoří vyučovací
vzdělávacích

obsahů z průřezového

hodiny

s propojováním

tématu Mediální výchova a vzdělávacího

oboru

Výchova ke zdraví pouze občas. Množství takových hodin je nízké. Tato domněnka se
nepotvrdila. Předpokládala jsem, že učitelé netvoří tyto hodiny z důvodu náročné
přípravy. Náročnost přípravy sice byla potvrzena, ale zapracování témat Mediální
výchovy do Výchovy ke zdraví a četnost použití těchto hodin ve vyučovacích hodinách
byla výrazně vyšší, než jsem předpokládala. Naopak tvrzení, že 45 minut vyučovací
hodiny považuji za nedostačující prostor pro tak rozsáhlá témata, byla zcela potvrzena.
V oblasti vzdělání v mediální gramotnosti jsem dospěla к překvapivým výsledkům a
bylo vyvráceno nedostatečné vzdělání učitelů v této oblasti.

Předpoklad č. 5:
Poslední domněnkou bylo tvrzení, že pokud pedagogové tvoří vyučovací
s propojováním
vzdělávacího

vzdělávacích

obsahů

z průřezového

tématu

Mediální

hodiny

výchova

oboru Výchova ke zdraví, preferují z Mediální výchovy témata:

kritické

čtení a vnímání mediálních sdělení, rozlišování mediálních sdělení a fungování
médií

ve společnosti.

a

a vliv

Již popis mediální výchovy potvrzuje, že si respondenti

představují pod mediální výchovou kritické zhodnocení mediálních obsahů nebo
analýzu mediálních obsahů a práci s médii. Tato představa se plně shoduje s preferencí
tématických okruhů. Pro většinu učitelů je upřednostňování těchto okruhů shodné.
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7.6.Shrnutí orientačního šetření

Na základě výsledků orientačního šetření lze shrnout, že znalost základních
dokumentů potřebných pro práci pedagoga ve škole je nadmíru uspokojující. Učitelé
jsou dobře seznámeni s RVP ZV a ve většině se podílejí na tvorbě ŠVP ZV. Tím jsou
vytvořeny velmi dobré podmínky pro naplňování cílů, které tyto dokumenty přinášejí.
Kvalitní teoretická základna a schopnost přípravy pro praxi je jednou z nej důležitějších
podmínek pro dosažení očekávaných výstupů a zejména klíčových kompetencí ve
vzdělávání žáků.
Součástí zavádění nových vzdělávacích oblastí do výchovně-vzdělávacího
procesu žáků, vyžaduje také kvalitní zázemí v podobě podnětného prostředí a zejména
v podobě dostupných didaktických pomůcek a dalších prostředků. V rámci orientačního
šetření bylo prokázáno, že školy jsou dobře vybaveny pro výuku mediální výchovy a
dostupnost mediálních prostředků je ve většině případů dostatečná. Šetření také
potvrdilo preferenci počítače a internetu při práci učitele. Tato média třetího tisíciletí si
jistě zaslouží velkou pozornost vzhledem к jejich rozšíření a masovosti, a je jistě
pozitivním zjištěním, že tato média hrají nezastupitelnou roli na půdách škol.
Za výrazně pozitivní zjištění považuji využívání mediálních obsahů a jejich
podporování a zavádění do výuky v podstatně větší míře, než jsem předpokládala.
Potvrzuje to pouze fakt, že je vytvořen dobrý základ pro rozvoj mediální výchovy ve
školách, zejména pak v rámci hodin výchovy ke zdraví. Rezervy ale spatřuji v četnosti
zavádění tematických okruhů do praxe a myslím si, že právě zde je prostor jak pomoci
učitelům

v jejich práci. Otázkou

zůstává,

proč nedochází

к vyššímu

zavádění

mediálních obsahů do hodin výchovy ke zdraví. V této oblasti je ještě prostor pro další
zkoumání. Podrobnější informace o způsobech zapracování mediálních obsahů bude
jistě přínosem pro objasnění, jaké metody a postupy učitelé používají, a proč některá
témata nezavádějí ve vyšší míře. V následující kapitole předkládám návrhy hodin, které
splňují kritéria propojování obsahů Mediální výchovy a Výchovy ke zdraví.

67

8. Návrh implementace Mediální výchovy do výuky
Výchovy ke zdraví

Obsahem této kapitoly jsou navržené modelové hodiny, které mohou sloužit jako
pomůcka pro učitele vyučující výchovu ke zdraví. Tyto hodiny jsou navržené tak, aby
splňovaly podmínku propojení tematických okruhů průřezového tématu Mediální
výchova

a vzdělávacího

oboru

Výchova ke zdraví. V následující kapitole je

rozpracováno zařazení a možné použití modelových hodin, v další kapitole jsou pak
představeny konkrétní modelové hodiny.

8.1.Obecná charakteristika modelových hodin

Téma: Implementace tematických okruhů průřezového tématu Mediální výchova
do vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví

Věk:

2. stupeň základní školy

Zakotvení tématu:
•

Výchova ke zdraví:
vzdělávací oblast: Člověk a zdraví
vzdělávací obor:

Výchova ke zdraví

témata:

Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence - působení sekt,
reklamní vlivy, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany
zdraví
Změny v životě člověka a jejich reflexe - dospívání
Vztahy mezi lidmi - hendikepovaní, rodina

•

Mediální výchova:
průřezové téma:

Mediální výchova

témata:

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
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Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stereotypy
Stavba mediálních sdělení - časopisu, reklamy
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení - letáku, reklamy, vývěsky
Práce v realizačním týmu

Rozsah: 10 vyučovacích hodin:
•

modelová hodina č. 1 : Nová náboženská hnutí

•

modelová hodina č. 2: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

•

modelová hodina č. 3: Ideál krásy

•

modelová hodina č. 4: Hendikepovaní lidé

•

modelová hodina č. 5: Role sociálního pracovníka v péči o rodinu I

•

modelová hodina č. 6: Role sociálního pracovníka v péči o rodinu II

•

modelová hodina č. 7: Co je reklama a jak funguje

•

modelová hodina č. 8: Přesvědčovací metody v reklamě

•

modelová hodina č. 9: Tvorba vlastní reklamy

•

modelová hodina č. 10: Ochrana člověka za mimořádných událostí

8.2.Navržené hodiny

V rámci každé hodiny je vždy uveden její název - tematické zaměření z oblasti
výchovy ke zdraví. Následuje vymezení cílů, kterých má být v rámci hodiny dosaženo
(VKZ je zkratka pro Výchovu ke zdraví, MV je zkratka pro Mediální výchovu). Cíle
jsou zvlášť rozepsány pro oblast Mediální výchovy a zvlášť pro oblast Výchovy ke
zdraví. Následuje přehledná tabulka, ve které je uvedeno časové rozvržení a činnosti pro
učitele a žáky, včetně poznámek к průběhu hodiny. V další části jsou přehledně vypsány
didaktické pomůcky případně pracovní listy, které jsou součástí textu. V dalším oddíle
je stručně vymezeno učivo výchovy ke zdraví. Poslední částí jsou zdroje, ze kterých
bylo čerpáno pro výuku na danou hodinu.
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1. Modelová hodina: Nová náboženská hnutí
1. Stanovení cílů
VKZ
•
žák popíše, co je náboženství a uvede alespoň 4 příklady tradičních náboženství
•
žák definuje základní znaky nového náboženského hnutí
•
žák definuje základní znaky sekty
MV
• žák používá textová sdělení jako zdroj informací
• žák analyzuje textová sdělení a vybírá z nich podstatné informace
2. Průběh
pořadí

1.

2.

časová
dotace

činnosti

metoda
frontální

5 min

- rozdání pracovních listů
- uvedení základních
náboženství a počet jejich
stoupenců

15 min

- žáci analyzují pracovní
texty к novým náboženským
hnutím a sektám

skupinová
práce

- žáci vymezí hlavní myšlenky
z textu
- žáci si zapisují učivo do
pracovního listu
- shrnutí učiva

prezentace

3.

20 min

4.

5 min

Poznámky
- učitel pokládá
otázky

frontální

- učitel vytvoří
skupiny žáků max.
po 3
- žák přečte text a
uvede jeho základní
myšlenku
- učitel je koordinátor
- učitel je koordinátor

3. Didaktické pomůcky
•
•
•

pracovní list: Nová náboženská hnutí (str. 72)
pracovní texty: Nová náboženská hnutí (str. 71)
pracovní texty: Sekty (str. 73)

4. Učivo
náboženství:
• judaismus
• křesťanství
• islám
• hinduismus
• buddhismus

14 milionů
2,1 miliardy
1,5 miliardy
1 miliarda
400 milionů

učivo pro nová náboženská hnutí a sekty je obsaženo v textech: Nová náboženská
hnutí (str. 71), Sekty (str. 73)
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5. Zdroje
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2009]. Dostupné na WWW: <http://www.sekty.cz/texty/netradicni nabozenstvi/>.

Pracovní texty: Nová náboženská hnutí
1. Jako nová náboženská hnutí označujeme ta hnutí, jejichž vznik je motivován novou
náboženskou ideou. Náboženská idea je ale málokdy skutečně nová. Často se spíše
jedná o inovaci starších myšlenek, které jsou přepracovány pro myšlení a chápání
lidí v dnešním světě.
2. Vznik nového náboženského hnutí vyžaduje osobnost, která je schopna
zformulovat a rozšířit novou náboženskou ideu tak, aby oslovila alespoň určitou
skupinu nebo část společnosti. Tato skupina hlavní osobě plně důvěřuje a uznává ji.
3. Podmínkou vzniku nového náboženského hnutí je také to, aby naznačila nebo
ukázala cestu, odpovědi na náboženské otázky, které třeba dosud nebyly naplno
vysloveny, a které nebyly zcela zodpovězeny.
4. Kolem zakladatelské osoby se musí vytvořit jádro, to znamená skupina lidí která
se
s novou ideou - novou myšlenkou - identifikuje, a která čerpá z odpovědí, které
tato idea přináší.
5. Jednou z oblastí, ve které došlo к velkému vzniku nových náboženských hnutí,
byly Spojené státy americké, zejména v období 19. století a v období 60. let 2o!
století. Tato období jsou charakteristická určitou volností a možností svobodného
projevu.
6. Vznik, vývoj a případně zánik nových náboženských hnutí není nijak nebezpečný a
není ani příznakem rozpadu tradičních hodnot. Je dokladem živosti náboženských
tradic a projevem hluboké lidské touhy po duchovních hodnotách a po platných
odpovědích na náboženské otázky.
7. Nová náboženská hnutí jsou ta, která nedosáhla ještě plného respektu, jsou
považována za odchylná od normy, podivná a tím pádem podezřelá. Tvoří
alternativu к běžnému způsobu duchovního společenského života a jsou
protikladem tradičních náboženských institucí.
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Pracovní list: Nová náboženská hnutí
Nová náboženská hnutí
Tradiční náboženství:
1.
2.
3.
4.
5.
Nová náhnŤoncl/í knut;.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
Sekty:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Pracovní texty: Sekty
1. V těchto skupinách bývá již při prvních kontaktech nápadné, že v nich nevládne
atmosféra svobodného myšlení a rozhodování. Vnějšímu pozorovateli mohou jejich
členové připadat jakoby „programováni", bez schopnosti vlastního úsudku, bez
ochoty pohledět na cokoli, co se týká jeho skupiny, s nadhledem či s odstupem.
2. Příčinou nápadné absence svobody bývá silná autorita. Výroky zakladatele, vůdce,
jsou považovány za závazné a nezpochybnitelné a nositelům těchto úřadů jsou
přisuzovány božské atributy. Vedoucí nejsou autoritami pouze v určitých otázkách,
ale činí si naopak nárok předepisovat recepty na všechny oblasti života a nepřipustit
alternativy.
3. Koncentrace moci v rukou vedení takové náboženské skupiny je také důvodem,
proč jsou informace zpravidla šířeny z jednoho centra. Ze stejného důvodu tyto
skupiny také svým členům silně nedoporučují sledování televize, poslech rozhlasu,
četbu knih, novin či časopisů, které neprošly schválením.
4. Učení skupiny, podávané s dostatečnou autoritou, propracované a zdánlivě logické
může rychle ukončit nesnadné duchovní hledání jejího potenciálního člena.
Jednoduchými „pravdami" a zpravidla jediným receptem na všechny otázky
autorita snadno vyplní pocit prázdnoty, který může být zvláště v konzumní
společnosti a zvláště v určitých životních periodách a situacích pociťován velmi
palčivě.
5. Často také dochází к podceňování rozumu. Skrývá se často za vědu (např.
tvrzením, že levá, rozumová mozková hemisféra je příliš vyvinuta na úkor pravé,
citové) nebo se rozumu připisují především války, katastrofy a hrozby 20. století.
Zkušenosti, pocity a zážitky jsou před rozumem upřednostňovány. Bývá snižována
hodnota poznání a nezřídka se opovrhuje vzděláním.
6. Silná autorita na druhou stranu umožní členu sekty zažívat pocit moci a důležitosti.
Bývá pro něho lákavé příslušet к organizaci, která dříve či později bude vládnout
nad tímto světem, a která si už nyní činí nárok na vlastnictví klíče к řešení všech
jeho problémů. I když tento člen zatím trpí od lidí vně organizace nepochopením, je
mu jasné, že jejich nevědomost je pouze dočasná a že jeho organizaci i jemu
samotnému jistě nakonec dají za pravdu.
7. Opustit takovou skupinu je ovšem většinou téměř nemožné, je možno mluvit o
určitém typu silné závislosti. Jedním z nej důležitějších důvodů jsou emoce. Pro
tento druh skupin se člověk nerozhoduje na základě rozumu, ale v naději na
uspokojení citových a sociálních potřeb. Již při jeho nástupu byl obklopen lidmi,
kteří mu dávali najevo svou lásku, přesvědčili ho o bezproblémovosti vztahů mezi
sebou a vzbudili v něm touhu mezi ně patřit. Nakonec člověk získá touhu mezi
takové lidi patřit.
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2. Modelová hodina: Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů
1.

Stanovení cílů

VKZ
•
žák vyjmenuje základní charakteristiku náboženské společnosti Církev Ježíše
Krista Svatých posledních dnů
•

žák vyjádří vlastními slovy rizika spojená s členstvím v sektě

MV
•

žák analyzuje různá sdělení a objasní rozdíly v poskytovaných informacích o
stejném tématu z různých zdrojů
žák rozlišuje různé zdroje ve vztahu к poskytovaným informacím

•
2.

Průběh
pořadí
1.

2.

3.

4.

časová
dotace

činnosti

5 min

- rozdání pracovních listů
- zopakování hlavních znaků nových
náboženských hnutí a sekt

15 min

15 min

10 min

- žáci analyzují pracovní texty
к Mormonům
- 3 úkoly:
• Co jste se dozvěděli z textu?
• Jaký je zdroj textu?
• Kdo je autor textu?
- žáci vymezí hlavní údaje z textu,
uvedou zdroje a autora textu
- žáci si zapisují učivo do
pracovního listu
- shrnutí učiva
VKZ - učivo o Mormonech
- rizika spojená s členstvím
MV - propojení zdrojů textu a
informací v nich obsažených

metoda

poznámky

frontální
- učitel pokládá
otázkv
- učitel vytvoří
skupiny max.
po 4-5 žácích

skupinová
práce

prezentace

frontální

- žák uvede
základní údaje
- učitel j e
koordinátor
- učitel j e
koordinátor

3. Didaktické pomůcky
•
pracovní texty: Mormoni (str. 75)
4. Učivo
- obsaženo v pracovních textech Mormoni (str. 75)
5.

Zdroje

Wikipedia. [online], 15. 3. 2009, [cit. 15. března 2009]. Dostupné na W №
<http://cs.wikipedia.or£/wiki/C%C3%AM
at%C3%BDch p o s l e d n % C 3 % A D c h j i n % r j ^
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Boštík, J. Jehovisté a Mormoni mění strategii, [online]. © 1996-2009 E C O N O M I A a. s,
iHNed ISSN 1213-7693, [cit. 15. března 2009]. Dostupné na W W W : <http://blog
•ihned.cz/c3-33234400-YBosti d-iehoviste-a-mormoni-meni-strategii> (čl. 3.).

Komárek, M. Mormoni, mnohoženství

a tři králové, [online], 7. ledna 2008, © Copyright

1999 - 2 0 0 9 M A F R A a.s„ [cit. 13. března 2009]. Dostupné na W W W : <
http://zpravy.idnes.cz/mormoni-mnohozenstvi-a-tri-kralove-d65/nazorv.asp?c=A080106 195220 názory zra> (čl. 4.).

Baby cafe, [online], 22. 3. 2009, [cit. 24. března 2009]. Dostupné na W W W :
<http://www,baby-cafe,cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18909>

Pracovní text: Mormoni
1. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů j e náboženská společnost založená Josephem
Smithem v U S A v roce 1830. N a celém světě žije přes 13 milionů členů, z toho 5,5 milionu v
U S A , kde j e čtvrtou největší církví. V ČR se v roce 2001 přihlásilo 1366 obyvatel.
Jsou známi spíše pod přezdívkou mormoni (na základě Knihy Mormonovy),
ale sami sebe
označují za Svaté posledních dnů. Ústředí Církve se nachází v Salt Lake City ve státě Utah.
2.
Členové pracují v běžných občanských zaměstnáních a přitom slouží v Církvi jako
dobrovolníci. Církev financuje svoji činnost prostřednictvím desátků: každý člen Církvi daruje
10 % ze svého příjmu.
V minulosti Církev praktikovala mnohoženství (polygamii) od roku 1836. Bylo podmíněno
spravedlivostí a morální čistotou a schopností postarat se a uživit rozsáhlou rodinu. Všechny
stávající ženy také musely vždy schválit příchod manželky nové. Po dlouhém nátlaku
federálních orgánů U S A bylo zrušeno v roce 1890.
3.
A v čem spočívá změna strategie a taktiky sekt? Všimněte si toho na ulicích. Svědci
Jehovovi se vyhýbají mediální konfrontaci a budují o sobě pozitivní obraz. Nekritizují
společnost, ale nabízejí pomoc. Dnes již nevnucují své „strážné věže" komukoli a kdekoli, ale
stojí bokem rušné cesty a čekají, kdo se sám o své vůli zastaví. Mormoni j i ž také nic nevnucují
a často jen tak sedí v parku a čekají, kdo j e osloví. Scientologové loví prostřednictvím mediální
kampaně svých hollywoodských hvězd. Jim však jde převážně o movitější klientelu či VIP.
Sekty už jen málokde chodí od zvonku ke zvonku a snaží se přesvědčovat. Pochopily, že toto už
nefrčí a kazí jim to obraz na veřejnosti.
4.
Mormonská víra připadá uhozená i většině Američanů, kteří j s o u ve věci svobody
náboženství a názorů zvyklí na ledacos. Mormoni totiž věří, že jejich prorok Joseph Smith našel
na počátku devatenáctého století knihu Mormon vyrytou na deskách. Ukázal mu to anděl
Moroni.Nepříliš vzdělaný farmář desky údajně přeložil z egyptského dialektu. Podle knihy
Mormon přišel zmrtvýchvstalý Ježíš do Ameriky a kázal indiánům. Původní desky musel Smith
vrátit Moronimu, který š i j e odnesl. N a zemi zůstal překlad a víra v něj.
5. Může mi prosím někdo logicky vysvětlit, proč inteligentní, vysoce vzdělaný člověk zblbne,
zaprodá se sektě, zřekne se rodiny a j e ochoten do sekty cpát peníze horem dolem?? Blízký
rodinný příslušník vyměnil celou svoji rodinu za Mormony. Nutí své děti a vnoučata aby se к
nim přidali. Zbytek rodiny má naštěstí rozum a tak nesouhlasí. Prohlásil, že netuší, jak strašně
ubližují sobě i svým dětem, že j e nechtějí učit jejich poselství. Do sekty měsíčně cpe "desátky"
(v j e h o případě nemalý obnos) + finanční dary atd. Sekta má spoustu zákazů jako požívání
kofeinu, alkoholu, l x měsíčně "hladovka" a další. Čím tak zmanipulují vzdělaného člověka, že
se zřekne vlastní rodiny, je ochoten sektu poslouchat na slovo, rozhlašuje jejich nesmyslné
myšlenky a ještě do nich cpe vydělané finance?
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3. Modelová hodina: Ideál krásy
1.

Stanovení cílů

VKZ
•
žák popíše mužský a ženský ideál krásy, objasní, jak představa ideálu krásy
vzniká
•

žák posoudí reálnost nebo nereálnost vzhledu ženy nebo muže, uvede možné
techniky zlepšení vzhledu

•

žák při komunikaci aktivně naslouchá druhým

MV
•
žák rozpozná stereotypy a opakované užívání prostředků v obsahu médií
•
žák dává do souvislostí cenu média (časopisu) se zaměřením média na cílové
publikum
•

žák vysvětlí souvislosti mezi cenou média (časopisu) a množstvím reklamy
uvedené v médiu

2.

Průběh

pořadí

časová
dotace

činnosti

metoda

• Jak vypadá mužský a ženský
ideál krásy?
1.

2.

3.

4.

5.

3.

5 min

15 min

• Z jakých zdrojů (médií) jste
získali představu o vzhledu
ideálu krásy?
- učitel rozdá časopisy do skupin
- zadání pracovních úkolů viz.
úkoly Ideál krásy (str.78)
- cílem j e následné porovnávání
výsledků

5 min

- žáci mají zodpovědět otázky ze
zadání
- žáci provádí srovnávací
analýzu časopisů
- krátké shrnutí závěrů
- ukázka videa - úprava a focení
ženy na billboard

5 min

- ukázka úpravy titulní stránky online na webu
- shrnutí a závěr po shlédnutí
videa

15 min

brainstorming

poznámky
- učitel položí úvodní
otázky
- zapisuje odpovědi
na tabuli

skupinová
práce

- učitel vytvoří
dvojice až trojice
- vždy minimálně 2
skupiny mají stejný
úkol

prezentace

- učitel j e koordinátor

frontální

- učitel j e koordinátor

frontální

- učitel j e koordinátor

Didaktické pomůcky
časopisy - 2x skupina A - 4 časopisy - různé tituly, stejné zaměření
- 2x skupina В - 2 časopisy - různé tituly, tematické zaměření
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stejné, jeden zaměřen na skupinu s vyššími příjmy
- 2x skupina С - 2 časopisy - různé tituly, stejné zaměření
•
•
•

4.
-

-

5.

úkoly: Ideál krásy (str. 78)
video: Ideál krásy (na přiloženém CD)
online přístup v učebně - odkaz na úpravu titulní stránky
http ://demo .fb. se/e/girlpower/retouch/
Učivo
Ideál krásy - vysoká štíhlá postava (u mužů sportovní), u žen dlouhé vlasy, u
mužů krátké vlasy, pěkné zuby, upravený vzhled, aktuálně moderní oblečení...
zdroje - televize, internet, video (filmy), časopisy, noviny atd.
stereotypy v médiích - opakování témat, obrázků, reklam
vliv reklamy na konečnou cenu produktu - čím více reklam, tím levnější časopis,
dražší časopis obsahuje reklamu na dražší výrobky - zaměřen na skupiny
s vyššími příjmy
technické úpravy fotografie viz. video Ideál krásy
koordinace prezentace výsledků analýzy časopisů - aktivní naslouchání

Zdroje

Použité časopisy:
Skupina A1

Skupina A2
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Skupina BI a B2

Skupina Cl a C2

Video:
Rozumět médiím - mediální galerie - Kampaň za skutečnou krásu [onlinel ©
Copyrights Partners Czech o.p.s., [cit. 13. března 2009]. Dostupné na WWW'
<http://www.rozumetmediim.cz/galerie/>.
Iternetový odkaz:
Rozumět médiím - mediální galerie - Co je skutečné?, [online]. © Copyrights
Partners Czech o.p.s., [cit. 13. března 2009]. Dostupné na WWW:
<http://demo.fb.se/e/girlpower/retouch/>.

Úkoly: Ideál krásy
A. Analýza první stránky
1. Napište, co mají dívky na titulní straně Vašich 2 časopisů společné Jak
vypadají, co maji na sobe.
2. Zjistěte cenu časopisu.
3. Pozorně si pročtěte hlavní titulky. Napište, o čem si přečtete
v časopise

B. Reklama
1. Spočítejte, kolik je ve vašem časopise stránek s reklamou (na jednu stránb A
J
siranKu
2. Co reklamy propagují? Jaké výrobky?
J3. Kolik má časopis celkem stránek?

C. Obsah časopisu
1.

Prolistujte si č a s o p i s a v y p i š t e , o j a k ý c h t é m a t e c h j s o u

2. Pokud se nějaké téma opakuje, napište kolikrát.
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jednotlivé č l á n k v

4. Modelová hodina: Hendikepovaní lidé
1. Stanovení cílů
VKZ
•
žák vyjmenuje skupiny hendikepovaných osob a definuje jejich specifika
•
žák navrhne řešení obtíží v běžném životě u hendikepovaných osob
•
žák aktivně poskytuje pomoc hendikepovaným osobám
MV
•
•
•

2.

žák používá webové servery a videonahrávky jako zdroje informací
žák dokáže analyzovat videonahrávky a vybrat z nich podstatné informace
žák rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o skupinách ve
společnosti
Průběh

pořadí

časová
dotace

činnosti

metoda
brainstorming

- učitel položí otázky
- učitel zapisuje
odpovědi na tabuli
- žáci si zapisují do
pracovního listu
charakteristiku a
typy

frontální

- učitel j e koordinátor

5 min

- učitel pustí motivační videa s
nevidomými
- diskuse - co žáky na videu
zaujalo, co j e překvapilo, co
bylo pro ně nové

skupinová
práce

15 min

- zadání úkolů žákům:
1. Jaké nevýhody a těžkosti řeší
či zažívá hendikepovaný?
2. Jakou pomoc či pomůcky
můžeme hendikepovanému
poskytnout?

- učitel vytvoří 7
skupin
- každá skupina
zpracovávájeden
typ
hendikepovaných

prezentace

- učitel j e koordinátor
- žáci si zapisují do
pracovního listu

frontální

- učitel j e koordinátor

• Kdo to j e hendikepovaný
člověk?
1.

5 min

• Jaké skupiny/typy
hendikepovaných znáte?
- rozdání pracovních listů

2.

3.

3.
•
•
•

poznámky

4.

15 min

- každá skupina žáků prezentuje
své výsledky

5.

5 min

- shrnutí

skupinová
diskuse

Didaktické pomůcky
pracovní list: Hendikepovaní (str. 81)
online přístup v hodině
motivační videa:
• Nevidomí - bankovky http://webtv.idnes.cz/?relation=080526121500678
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S Kavárna potmě
http://www.ceskenovinv.cz/tema/index view.php?id=319071&id seznámil 15
89
4.

Učivo
hendikep:
- nevýhoda, ztížení
- následek poruchy orgánu nebo funkce
- postižení, vada, odchylka, porucha, oslabení organismu - defekt
klasifikace hendikepů:
-

5.

poruchy pohybového aparátu (somatopedie)
mentální retardace (psychopedie)
poruchy zrakového vnímání (ortopedie)
poruchy sluchového vnímání (surdopedie)
poruchy komunikačních schopností (logopedie)
sociálně patologické chování (etopedie)
kombinované vady

Zdroje

Idnes - Nevidomí musí к rozpoznání bankovek používat šablonu, [online]. © Copyright
1999 - 2009 MAFRA a.s., 26. května 2008, [cit. 13. března 2009]. Dostupné na
WWW: < http://webtv.idnes.cz/?relation=080526121500678>.
České noviny - V Praze se otevřela tradiční kavárna potmě, [online]. ISSN: 12135003 © Copyright 2009 Neris, s.r.o., [cit. 13. března 2009]. Dostupné na WWW:
<http://www.ceskenoviny.cz/tema/index view.php?id=319071 &id seznam=l 1589 >.
Slowík, J. Speciální pedagogika. Praha : Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-17333.
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Pracovní list: Hendikepovaní
Hendikepovaní lidé
Charakteristika:

typy:
1.

nevýhody

2.

3.

4.

5.

6.

7.

81

pomoc

5. Modelová hodina: Role sociálního pracovníka v péči o rodinu I
1.

Stanovení cílů

VKZ
•
žák popíše náplň práce sociálního pracovníka
•
žák aplikuje získané informace a na základe modelového příběhu navrhne
postup práce sociálního pracovníka
MV
•
žák využívá potenciál médií jako zdroj informací
•
žák uplatňuje kritický přístup ke zpravodajství
2.

Průběh

pořadí

4.

5.

3 min

2.

3.

•

4.
-

činnosti

• Co je náplní práce sociálního
pracovníka?
- rozdání pracovních textů
- žáci na základě textu analyzují,
co je náplní práce sociálního
15 min
pracovníka
- žáci analyzují různé osoby
v článku, jejich názory a postoje
- po analýze textu úprava
vypsaných bodů dle učiva
15 min
- žáci provádí rozbor jednotlivých
osob v článku
- zadání úkolu na další hodinu:
- úkolem je vyhledat informace
к vylosovanému zařízení na
internetu
7 min

1.

3.

časová
dotace
5 min

- shrnutí učiva

metoda

poznámky

brainstorming
skupinová
práce

- učitel zapisuje
odpovědi na tabuli
- učitel vytvoří
dvojice až trojice
- učitel je koordinátor

prezentace

- učitel je koordinátor

frontální

- vytvořit dvojice
- vylosování názvu
zařízení
- jedna dvojice
dostane zadaný
internetový zdroj,
druhá hledá sama
- učitel je koordinátor

frontální

Didaktické pomůcky
pracovní text: Sedmiletý chlapec žije s dědečkem v karavanu, jeho otec v
ubytovně (str. 84)
Učivo
sociální pracovník - úředník státního sociálního zabezpečení, tj. úřadů, které jsou
státem organizované pro podporu sociálně slabších občanů, tato sociální činnost je
financována z daní státu
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- Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině:
výchovná opatření
- svěření dítěte do výchovy jiné osoby než rodiče, osvojení
- ústavní výchova - podmínky pro j ej í nařízení
výživné
- Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dítěte:
- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu,
- ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění,
působení směřující к obnovení narušených funkcí rodiny

-

-

preventivní a poradenská činnost
opatření na ochranu dětí
zprostředkování osvojení a pěstounské péče, ústavní a ochranná výchova
sociálně právní ochrana ve vztahu к cizině
zařízení sociálně právní ochrany
kontrola rodiny sociálními pracovníky

- Sociální práce:
- ochrana dětí a mladistvých, ochrana dospělých
- nárokování dávek, hmotná pomoc
- sociální práce s rodinou
- normální rodina - poradenství, např. když klesne životní úroveň
- rodina se známkami problémů, např. příliš mladí rodiče, funkční rodina
děti bez rodičů - náhradní rodinná péče
- kolizní opatrovník v soudním řízení
- Sociální pracovník:
- zastupuje a hájí zájmy dítěte, kontrola rodiny, navštěvuje dítě
- monitoruje informace o rodině - okolí, škola
- dodržování rodičovských povinností
- zastupuje dítě při soudních procesech, chrání jeho zájmy
- zajišťuje odbornou pomoc, pomoc v bydlení
5.

Zdroje

Idnes - Sedmiletý chlapec žije s dědečkem v karavanu, jeho otec v ubytovně, [online],
© Copyright 1999 - 2009 MAFRA a.s., 4. listopadu 2008, [cit. 8. listopadu 2009].
Dostupné na WWW:
<http://zpravv.idnes.cz/sedmiletv-chlapec-ziie-s-dedeckem-v-karavanu-ieho-otec-viibytovne-phl-/brno.asp?c=A081104 090754 brno dmk>.
Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online], [cit. 8. listopadu 2009]. Dostupné na
WWW: <http://www.mpsv.ez/cs/9>.
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Pracovní text:
Sedmiletý chlapec žije s dědečkem v karavanu, jeho otec v ubytovně - 4 . 11. 2008
V karavanu bydlí dva týdny
Sedzmiletý Ivan, který bydlí se svým dědečkem Josefem Plškem už dva týdny v obytném
karavanu, žil se svými rodiči v bytě na Bratislavské ulici v Brně. Podle Plškových slov je
odtamtud majitel bytu neprávem vyhodil a rodina se třemi malými dětmi se rázem ocitla bez
střechy nad hlavou.
"Ivánkova máma (Plškova dcera, pozn. red.) se hned odstěhovala se svými dvěma dcerami
kamsi ke Zlínu a kluk zůstal s tátou v Brně," uvedl šestapadesátiletý Plšek. Otec se podle jeho
slov o shánění bydlení moc nestaral. "Kluka nechává přespávat u mě v karavanu a sám spí u
Armády spásy. Co ale bude s klukem dál, to nevím. Tady bejt ale pořád nemůže, já nechci mít
žádný problémy s úřadama, tak ať se o kluka starají rodiče,". Variantu, že by jeho vnuk pobýval
v dětském domově, ale připouští velice nerad. "Děcáky neschvaluju, ale když nic jinýho nejde,"
připustil Plšek.
Policii se podmínky zdají v pořádku, sociálce kritické
Policisté při kontrole žádné protiprávní jednání nespatřili. "Chlapci jsou zajištěny veškeré
základní životní potřeby. V přívěsu je světlo, teplo, pitná voda, jídlo, a chlapec není zanedbaný.
Navíc tu pobývá jen krátkodobě," uvedl Bohumil Malášek z brněnské policie.
Sociální pracovníci ale situaci vidí poněkud odlišně. Musí dojít к urychlenému řešení, ale není
to к okamžitému odebrání dítěte," sdělil mluvčí radnice Brno-střed Roman Burián.
"Životní podmínky v karavanu jsou velmi špatné, neřkuli kritické. Celá věc by se měla vyřešit v
horizontu hodin nejdéle dnů," dodal mluvčí.
Sociální pracovníci chtějí situaci řešit spoluprací s rodinou
Podle něj, se sociální pracovníci budou snažit situaci vyřešit smírně a nenásilně.
"Teď je trend domluvit se s rodinou a dítě hned neodebírat," vysvětlil postup mluvčí.
"Nejrychlejší varianta by byla, kdyby otec dočasně umístil dítě do adekvátního zařízení. Pokud
by to neudělal, úřad je povinen kontaktovat další členy rodiny, kteří by se chlapce ujali třeba jen
na dočasnou dobu," vyjmenoval možné varianty Burián.
Pokud ale i tato metoda selže, musel by úřad podat návrh na umístění chlapce do zařízení, které
mu poskytne dostatečnou péči. Brněnský sociální úřad ale zatím v tomto případu zaznamenává
úspěch, neboť celá chlapcova rodina se sociálními pracovníky spolupracuje. Podle Romana
Buriána by se tak situace mohla vyřešit už dnes odpoledne, nejpozději za pár dní.
Sociální pracovníci se s podobnými případy zabývají několikrát ročně. "Není to nic
neobvyklého. Sociálně slabé rodiny takové problémy mají," připustil Burián a dodal, že karavan
jako náhradní bydlení je ale trochu atypická varianta.
Proč není syn s matkou?
Tamější obyvatelka, postoj Ivanových rodičů nechápe. "Když má jeho máma kde bydlet, tak
proč si syna nevezme к sobě? Bydlí se svými dcerami, ale malýho Ivánka nechala tady s otcem.
Tomu nerozumím," kroutila hlavou mladá žena.
Kde tráví sedmiletý chlapec celý den, jeho děda netuší. "Táta si ho každej den vyzvedne v půl
osmý ráno, odvede ho do školy, odpoledne ho vyzvedne a pak se po zbytek dne spolu asi někde
potulují," popsal Josef Plšek.
Jídlo dítěti sice Plškův zeť zajišťuje, ale tím podle něho dostatečnou otcovskou péči Ivanovi
nezajistí. Samotného chlapcova dědu před více než třemi lety potkal podobný osud jako rodinu
jeho dcery.
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6. Modelová hodina: Role sociálního pracovníka v péči o rodinu II
1.

Stanovení cílů

VKZ
•
žák popíše základní zařízení, které poskytují sociální péči rodině
•
žák navrhne adekvátní pomocné zařízení podle problému, který se vyskytuje v
rodině
MV
•
žák rozlišuje různé typy sdělení, jejich funkci a věrohodnost
•
žák umí posoudit zdroje mediálních informací a poskytované informace
z hlediska správnosti a pravdivosti, rozlišuje sdělení zábavní od informativních
2.

Průběh
pořadí

časová
dotace

činnosti

metoda

- opakování učiva s předchozí
5 min
hodiny
- rozdělení žáků na skupiny - ti
co čerpali z MPSV a ti co
čerpali zjiných zdrojů
- žáci porovnávají získané
informace z různých zdrojů
30 min
- celková analýza získaných
informací:
- věrohodnost
- správnost
- pravdivost
- ucelení a shrnutí učiva
10 min

1.

2.

3.

frontální
skupinová
práce

prezentace

- učitel je
koordinátor

Didaktické pomůcky
•

4.

- učitel je
koordinátor
- učitel je
koordinátor

prezentace

_

3.

poznámky

online přístup v hodině (není podmínkou)

Učivo

Služby rané péče - poskytují pomoc rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je osobou
se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého
sociálního prostředí, služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte
s ohledem na jeho specifické potřeby, je poskytována především v domácnosti,
obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a
zájmů, poskytuje se bezúplatně
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Azylové domy - poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám
v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, služba obsahuje poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při
zajištění bydlení, pomoc při prosazování práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a
aktivizaění činnosti, poskytuje se za úplatu
Kontaktní centra - jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami
ohroženými závislostí na návykových látkách, cílem služby je minimalizovat sociální
a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek, služba obsahuje
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytuje se bezúplatně
Krizová pomoc - je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy
přechodně nemohou řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami, služba obsahuje
poskytnutí ubytování, stravy, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a
zájmů, poskytuje se bezúplatně
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - poskytují ambulantní služby dětem a
mládeži ohroženým sociálním vyloučením, služba je určena rizikovým,
neorganizovaným dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi sociálně - patologickými jevy
nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou společností, základním
prostředkem pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je nabídka volnočasových
aktivit, cílem je zlepšit kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením
sociálních a zdravotních rizik souvisejících s jejich způsobem života, umožnit jim
lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě
zájmu mohli řešit svoji nepříznivou sociální situaci, služba obsahuje výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytuje se bezúplatně
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - jsou ambulantní služby
poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje nebo je
jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou
rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, služba obsahuje výchovné, vzdělávací a
aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů, poskytuje se bezúplatně
Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy - jsou určeny lidem, kterým
se nedaří vlastními silami ani za pomoci svého okolí vyřešit, nebo z vlastních zdrojů
zvládnout akutní konflikt nebo vleklou krizi v osobním životě a rodinných,
partnerských či jiných mezilidských vztazích, poskytuje se bezúplatně.
5.

Zdroje
Ministerstvo práce a sociálních věcí. [online], [cit. 8. listopadu 2009]. Dostupné na
WWW: <http://www.mpsv.ez/cs/9>.
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7. Modelová hodina: Co je reklama a jak funguje
1.

Stanovení cílů

VKZ
•
žák objasní pojem reklama
•
žák popíše rozdíly v typu reklam
MV
•
2.

žák objasní stavbu mediálního sdělení - reklamy
Průběh

pořadí

1.

2.

•
•

4.

5 min

5 min

činnosti

metoda

• Jaké reklamy si pamatujete?
• Která reklama se Vám nejvíce
líbí a proč?
• Koupili jste si něco kvůli
reklamě?
- žáci shrnou:
- co je typické pro reklamu
- definice reklamy
- rozdělení reklamy

4.

- rozdání pracovních listů
- rozdání obrázků
15 min - úkolem žáků je analyzovat
reklamu na obrázku a zapsat
odpovědi na pracovní list
- žáci zhodnotí a porovnají
jednotlivé reklamy
15 min

5.

5 min

3.

3.

časová
dotace

- shrnutí

diskuse

frontální

poznámky
- učitel zadá otázky
- učitel
zaznamenává na
tabuli jednotlivé
poznámky
- učitel
zaznamenává na
tabuli jednotlivé
poznámky

skupinová
práce

- vytvoření skupin
- učitel je
koordinátor

prezentace

- žáci si zapisují do
pracovních listů
- učitel je
koordinátor
- učitel je
koordinátor

frontální

Didaktické pomůcky
pracovní list: Reklama (str. 89)
obrázky reklam - výrobky propagující zdravý životní styl - zdravé potraviny
(ukázka str. 90)
Učivo

je jakékoliv veřejné oznámení činěné za úhradu, jehož cílem je propagovat
prodej, nákup nebo nájem určitého produktu nebo určité služby, podpořit určitou věc
nebo myšlenku či vyvolat jiný účinek požadovaný zadavatelem reklamy.
R e k l a m a
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takové sdělení či činnosti, které mají příjemce ovlivnit tak, aby se nějak choval (třídil
odpadky), popřípadě aby zaujal určitý postoj (volil stranu), něco si koupil, rozhodl se
pro nějakou značku, zůstal značce věrný, považoval určitý způsob chování a jednání
za žádoucí
- dle oblasti, které se reklama týká:
komerční reklama (koupit výrobek)
sociální reklama (třídit odpad, besip - bezpečná jízda)
politická reklama (zvolit stranu)
typické znaky:
- usměrňování chování či postoje, ovlivnit (kup si disko nebudeš sám)
- zobrazení klišé, ideální svět, zjednodušení, idealizace (snadná identifikace,
šťastná rodina)
- jasně formulované sdělení - jedna věta, jedna informace - slogany
- volba komunikačních kanálů - doručení cílovým lidem - kde reklama bude
- na koho je reklama zaměřena - cílová skupina
- kdo reklamu platí - kdo z ní žije? TV Nova (komerční - z reklamy ve filmech)
X Čti (veřejnoprávní - z poplatků)
- co je rozhodující - jaké reklamy vidíte dopoledne, odpoledne večer
rozdělení reklamy:
- Televizní spot
- Rozhlasový spot
- Billboardy
- Letáky do schránek
- Reklama v časopisech
- Inzerce v novinách
- Bannery na internetu - proužek na obrazovce
- Spam - nevyžádaná pošta
- Reklama v kině
- Reklama na dopravních prostředcích
- Citylighty - světelné tabule
- Reklamní předměty

5.

Zdroje
časopis Svět ženy 4/2009
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pracovní list: Reklama
Reklama - pracovní list
Definice:

Typické znaky:

Rozdělení reklamy:

Slogan:

Základní informace:

Cílová skupina:

Umístění - kde může reklama bvt?

Výrobek:

Co vám přijde v reklamě nereálné?
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Příklady obrázků reklam:

Význam m l é č n é výživy p r o zdravý vývoj dítěte n e k l e s á ani p o d o v r ě e n l 2 let. M l é k o k r o m ö
vápniku, který je základní stavební s l o ž k o u k o s t i
a zubů, o b s a h u j e také ř a d u vitaminů A , D, B 1 2
a B1. Avěak kravské m l é k o nebylo p ř í r o d o u vyvinuto p r o dětský o r g a n i s m u s a svým složením
h o s p i š e zatěžuje. N e v ý h o d o u j e nízký o b s a h
n ě k t e r ý c h důležitých látek, těžkA stravitelnoet
a riziko alergii. N a rozdíl o d kravského m l é k a mé
S u n a r 2 4 p r o zdraví děti Ideální složeni.

www.tunaf.oz

Chutnal nám, chutná nalim détem

B00 201 102
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8. Modelová hodina: Přesvědčovací metody v reklamě
1.

Stanovení cílů

VKZ
•
žák rozpoznává manipulativní komunikaci a strategie v reklamě
•
žák identifikuje přesvědčovací techniky, které se objevují v reklamách
MV
•
•
2.

žák kriticky přistupuje к mediálním informacím, vyjádří svůj postoj к působení
reklamy na veřejné mínění a chování lidí
žák analyzuje skrytý obsah reklamy, kriticky ji posuzuje
Průběh

pořadí

1.

2.

3.

4.
3.
•
•
•

4.

časová
dotace

činnosti

metoda

• Co si myslíte, že nás nejvíce
v reklamě ovlivňuje? Proč si
5 min
na základě reklamy něco
koupíme?
- rozdání obrázku
- cílem je analyzovat reklamu
na obrázku a zjistit co je na
této reklamě jiné oproti
10 min
obrázkům v minulé hodině
(známá osobnost)
- zhodnocení rozdílu
- rozdání pracovních listů
- pomocí reklam žáci objasní,
jaké jsou přesvědčovací
25 min
techniky v reklamě
- žáci mohou uvést konkrétní
příklad
- shrnutí
5 min

brainstorming

skupinová
práce
prezentace

skupinová
práce
prezentace

frontální

poznámky
- učitel
zaznamenává na
tabuli jednotlivé
poznámky
- žáky rozdělíme
do skupin
- učitel je
koordinátor

- žáky rozdělíme
do skupin
- učitel je
koordinátor

- učitel je
koordinátor

Didaktické pomůcky
pracovní list: Vliv reklamy (str. 93)
obrázky: Známá osobnost (str. 92)
obrázky reklam - výrobky propagující zdravý životní styl - zdravé potraviny
(ukázka str. 90)
Učivo
Známá osobnost - obliba známé osobnosti - její preference - nás ovlivňuje při
výběru produktu, osobnost sice říká jak je výrobek, služba skvělá, ale již neříká,
kolik dostal zaplaceno
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př. Olga Šípková a cvičící nástroje - teleshopping
Další přesvědčovací metody:
• přednosti produktu - v čem je jedinečný - parametry auta
• nápodoba, ztotožnění - líčení - vypadá jako filmová hvězda
• doporučení - kosmodisk, známá osoba, fixační krém na protézu
• odměna - lepší vzhled je odměnou..
• trest, strach - očkování
• humor - pije jenom balenou -Albert
• provokace • srovnání - prací prášky
• tradice - hermelín
• statistika - 9 z 10 žen
5. Zdroje
časopis Svět ženy 4/2009
MIČIENKA, M.; JIRÁK, J. aj. Základy mediální výchovy. Praha : Portál, 2007. 296
s. ISBN 978-80-7376-315-4.
obrázky: Známá osobnost - Kylie Minogue
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pracovní list: Vliv reklamy
Reklama a její vliv - pracovní list
přednosti produktu

nápodoba, ztotožnění

doporučení

odměna

trest, strach

humor

provokace

srovnání

tradice

statistika
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9. Modelová hodina: Tvorba vlastní reklamy
1.

Stanovení cílů

VKZ
•

žák využije získané informace z učiva výchovy ke zdraví pro tvorbu reklamy

MV
•
•

žák využívá získané vedomosti k tvorbě mediálního sdělení
žák uplatňuje zásady spolupráce v realizačním týmu, aktivně se podílí na
realizaci mediálního produktu
žák je schopen definovat základní faktory ovlivňující vznik mediálního sdělení

•
2.

Průběh

pořadí
1.

3.

4.
5.

3.
•
•
4.

časová
dotace

činnosti

• krátké shrnutí poznatků
z předchozích hodin
- zadání úkolu - žáci mají
vytvořit reklamu na téma
z výuky VKZ s dodržením
základních charakteristik
reklamy, musí být jasné:
- typ reklamy
25 min
- pro koho je určena - cílová
skupina
- kde bude umístěna
- hlavní slogan
- výrobek, služba
- hodnocení reklam - prezentace
10 min
reklamy
5 min - shrnutí
5 min

Didaktické pomůcky
pastelky, nůžky, lepidla
barevné papíry, časopisy, noviny, čtvrtky
Učivo

- z hodin VKZ
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metoda

poznámky

brainstorming

- učitel je koordinátor

skupinová
práce

- učitel rozdělí žáky do
trojic

prezentace

- učitel je koordinátor

frontální

- učitel je koordinátor

10. Modelová hodina: Ochrana človeka za mimořádných událostí
1.

Stanovení cílů

VKZ
•
žák vyjádří vlastními slovy, jak se má správně zachovat při vzniklé mimořádné
události
•

žák používá znalosti z oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí v praxi

MV
•
•
•
2.

žák uplatňuje a vybírá výrazové prostředky pro tvorbu věcně správných a
komunikačně vhodných sdělení
žák navrhne postup vzniku mediálního sdělení
žák aktivně spolupracuje v týmu
Průběh

- tato hodina je plánována na 90 minut
časová
činnosti
pořadí dotace
- každý zástupce skupiny si
vylosuje téma, které bude
zpracovávat
- učitel zadá úkol:
• každá skupina vypracuje
informační leták na vylosované
5 min
1.
téma
• leták bude velký na A4
• leták musí obsahovat základní
informace nebo údaje jak se
zachovat při vzniklé události
• přehledně, jednoznačně
- žáci zpracovávají zadané téma
- zdroje: literatura, brožury,
internet, vývěsky ve škole
70
min
2.
týkající se ochrany člověka za
mimořádných událostí
- prezentace a hodnocení letáků:
• grafická úprava
15 min
3.
• přehlednost
• věcná správnost
3.
•
•
•
•

Didaktické pomůcky
čtvrtky
pastelky
nůžky
lepidlo ...
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metoda

poznámky

frontální

- učitel rozdělí žáky do
skupin po 4 - 5

skupinová
práce

- učitel je koordinátor

frontální

- učitel je koordinátor
- žáci mohou své práce
vyvěsit ve třídě

•
4.

dostupný internet s PC
Učivo

- navrhovaná témata pro zpracování letáků:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

způsoby varování a vyrozumění obyvatelstva při mimořádné události
evakuační zavazadlo, pokyny pro evakuaci
integrovaný záchranný systém - telefonní čísla
zásady správného chování při mimořádné události
hasicí přístroje
povodně
požáry
havárie s únikem nebezpečných látek - symboly
krabička poslední záchrany

Zdroje

MARÁDOVÁ, E. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha : Vzdělávací
institut ochrany dětí, 2007. 40s. ISBN 978-80-86991-24-5.
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9. Ověření modelových hodin v praxi

9.1.Charakteristika školy

Pro praktické ověřování navržených modelových hodin jsem si vybrala státní
Malostranskou základní školu, která sídlí v Josefské ulici 7 na Praze 1 společně
s Malostranským gymnáziem. Zřizovatelem školy je Městská část Praha 1. Tato škola je
zaměřena na všeobecné vzdělání a všestranný rozvoj osobnosti žáků školy. Podporuje
také vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení, pro které má na prvním stupni
vytvořené speciální třídy s maximálním počtem 12 žáků. Na druhém stupni dochází
к integraci těchto žáků do běžných tříd. Současně také podporuje vzdělávání žáků
mimořádně

nadaných.

Výuka

probíhá

ve

dvou

budovách.

Jedna

budova

je

v Karmelitské ulici č. 13 kde probíhá výuka prvního stupně. V Josefské ulici č. 7 je
druhá budova, kde probíhá výuka druhého stupně. Praktické ověřování probíhalo
vzhledem к zaměření na výchovu ke zdraví, která se vyučuje pouze od šestého do
devátého ročníku, pouze na druhém stupni v budově v Josefské ulici.
Vzdělávání na druhém stupni probíhá podle různých typů programů. V šestém a
sedmém ročníku se ve školním roce 2008/2009 vyučuje podle Školního vzdělávacího
programu Malostranské základní školy, v ostatních ročnících, osmém a devátém, se
stále vyučuje podle programu Základní škola. Ve speciálních třídách pro žáky se
specifickými poruchami učení se vyučuje podle programu Obecná škola.

Školní vzdělávací program Malostranské základní školy je platný od 1.9 2007.
Vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce
školy, která naplňuje všeobecné vzdělání a všestranný rozvoj osobnosti žáků školy.
Cílem vzdělávání je poskytnout žákům solidní, trvalé, teoretické a zároveň v praxi
využitelné poznatky, připravit žáky na úspěšné pokračování v dalším vzdělávání nebo
naučit je své schopnosti úspěšně využívat v běžném životě. Cílem je také rozvoj
osobnosti každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, komunikovat
s ostatními, rozvíjet své schopnosti a nadání, svobodně se rozhodovat a projevovat se
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jako demokratický občan a to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními
hodnotami. Škola se zaměřuje také na projektové vyučování, ve kterém si klade za cíl
rozvíjet tvořivé schopnosti, hodnotovou orientaci, schopnost týmové spolupráce a
respektování odlišných kulturních a sociálních podmínek. Škola se snaží vytvářet
partnerské prostředí pro práci žáků, rodičů a všech pracovníků školy, umožnit rodičům
a dětem společně se podílet na přípravě a realizaci vzdělávacího procesu, zejména při
školních projektových akcích. Klade také důraz na vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a na integraci žáků jiných národností. Snahou je prohlubovat
v této oblasti vzájemnou komunikaci, pomoc a toleranci ze strany školy, spolužáků i
rodiny.
V oblasti výchovných a vzdělávacích strategií se škola zaměřuje na oblasti, které
mají velmi blízko к mediální výchově. Patří mezi ně například: motivovat žáky
к potřebě poznávat různé typy textů a jiné informační zdroje, kriticky se zamýšlet nad
obsahem

sdělení, umět formulovat svá sdělení, myšlenky

a názory

výstižně,

srozumitelně a kultivovaně, umět naslouchat druhým, respektovat jejich názor a účinně
argumentovat nebo schopnosti využívat informační a komunikační technologie tak, aby
byli schopni vyhledávat, třídit a vhodným způsobem posoudit a využít získané
informace.

9.2.Charakteristika tříd

Testování modelových hodin probíhalo pouze na 2. stupni základní školy, kde je
v každém ročníku pouze jedna třída. Zvolenými třídami byly ve školním roce
2008/2009 6. A, 7. A, 8. A a 9. A. Ve všech, třídách kromě 6. A, jsem již měla možnost
vyučovat v rámci pedagogické praxe na základní škole. Žáci třídy 6. A a 7. A jsou
vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu Malostranské základní školy, žáci
třídy 8. A a 9. A jsou vzděláváni podle programu Základní škola.
Třída 6. A je do jisté míry schopna spolupráce a vzájemné komunikace, je ale
potřeba si uvědomit, že žáci tvoří celkem mladý kolektiv, který se ještě utváří a některé
schopnosti skupiny, jako je práce v týmu, vzájemné naslouchání nebo schopnost
rozdělení rolí ve skupině je ještě ve vývinu. Tito žáci přešli z prvního stupně a jsou ve
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stádiu, kdy se musí učit jiným způsobům komunikace, ale i způsobu práce ve škole, se
spolužáky a učitelem. I Přesto jsou žáci ve výuce pozorní a aktivní. Celková atmosféra
je pozitivní. Dále je potřeba zohledňovat fakt, že se jedná o děti ve věku kolem 12-ti let,
která mají své specifické vývojové odlišnosti, a které nejsou ještě schopné určitých
myšlenkových operací, jako je například analýza či syntéza.
Třída 7. A je charakteristická dobrou kooperací a vzájemnou komunikací. Žáci
pokládají aktivně dotazy к výuce, problém je ale v tom, že je nutné umět žáky pořádně
zaujmout. Pokud se nepodaří zachytit jejich pozornost, ztrácí kontrolu nad vlastním
chováním a velmi brzy začnou vyrušovat a ztrácet koncentraci. Za důležité také
považuji skutečnost, že jsou ve třídě patrné vývojové rozdíly, zejména mezi dívkami. U
některých z nich ještě puberta nenastoupila v plné síle, naopak u některých je výrazná.
Tato skutečnost ovlivňuje zájem a reakce na probíranou problematiku. Vzhledem
к tomu, že je výchova ke zdraví zaměřena na citlivá témata z oblasti rodinné,
společenské ale i osobní, dochází к rozdílenému vnímání důležitosti a hodnocení
probíraného učiva.
Třída 8. A je specifická nižším počtem žáků. Obvykle jsou třídy po 25 žácích a
více, v 8. A je pouze 21 žáků. Je to dáno vyšším začleněním žáků s individuálním
plánem, kteří jsou do této třídy integrováni. Ve třídě jsou dvě žákyně s výchovnými
problémy a jeden žák s diagnostikovaným aspergerovým syndromem. Udržení kázně je
v této třídě složitější, pokud se ale podaří žáky zaujmout, situace je podstatně lepší.
Podle doporučení paní učitelky Vackové je vhodnější používat spíše skupinové práce a
kolektiv tak rozdělit na menší části, než pracovat s celou třídou.
Třída 9. A se vyznačuje vysokou kvalitou spolupráce, ale i schopností podávat
velmi uspokojující výkon v oblasti individuální práce. Při nastolení problémové situace
ochotně spolupracují s cílem situaci vyřešit. Problém vnímají jako výzvu a jsou si
vědomi přínosu nových informací. Komunikace mezi žáky i učitelem probíhá
bezproblémově. Učitel se nemusí výrazně zabývat kázní. Žáci jsou schopni formulovat
vlastní myšlenky, pokládat doplňující dotazy (například к výkladu spolužáka), ale i
naslouchat projevu druhých. V této třídě je patrné, že jde o dobrý kolektiv. Jeden z žáků
je výrazněji nadaný a proto je nutné přistupovat к jeho vzdělávání individuálně a
poskytovat mu více podnětů a náročnější úkoly.
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9.3.Testované hodiny

Výběr testovaných hodin byl ovlivněn v prvé řadě skutečností, že ve všech
třídách kromě 6. A, jsem již měla možnost vyučovat v rámci pedagogické praxe na
základní škole, která probíhala ve 4. ročníku. Díky tomu jsem věděla, v jakých třídách
budu učit a bylo možné testovací hodiny vybrat podle charakteristiky tříd, podle jejich
schopnosti spolupráce, vzájemné komunikace a přístupu к výuce. Druhá skutečnost,
která ovlivnila výběr testovaných hodin, byla snaha nenarušit významně učební plán
paní učitelky Vackové a naopak jí pomoci a vyjít vstříc. К testování byly vybrány
následující modelové hodiny:
•

modelová hodina č. 1 - Nová náboženská hnutí

•

modelová hodina č.2 - Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

•

modelová hodina č.3 - Ideál krásy

•

modelová hodina č.4 - Hendikepovaní lidé

•

modelová hodina č.7 - Co je reklama a jak funguje

9.4.Průběh testování

Praktické ověřování modelových hodin probíhalo v období od 17.3 do 26.3.
Samotnému testování předcházela porada s vyučující, paní učitelkou Vackovou, která
mi ochotně poskytla prostor. Cílem porady bylo utvořit časový harmonogram mých
výstupů, dále pak specifikovat náplně hodin a cíle, kterých má být dosaženo. Po
upřesnění základních bodů a sjednocení našich představ, následovala příprava a korekce
připravených modelových hodin. Každou hodinu jsem předem před mým výstupem
předala paní učitelce Vackové ke kontrole. Kontrola byla cenná zejména pro drobné
korekce zlepšující výuku a organizaci mého výstupu. Samotné ověřování začalo v 7. A
modelovou hodinou č. 4 - Hendikepovaní lidé. Vyplněný pracovní list je zařazen
v příloze 5. Následovala hodina s 9. A na téma Nová náboženská hnutí, pro příklad je
uveden vyplněný pracovní list v příloze č. 6, dále pak hodina se 7. A Co je reklama a
jak funguje. V rámci jednoho dne 25.3 jsem měla možnost otestovat modelovou hodinu
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č. 3 - Ideál krásy a to hned ve třech třídách - 8. A, 7. A a 6. A. Fotografie z těchto
hodin jsou přílohou č. 7. Závěrečná hodina patřila 9. A a tématu Církev Ježíše Krista
Svatých posledních dnů. Fotografie z této hodiny jsou přílohou č. 8.
Po každé testové hodině následoval krátký rozbor s paní učitelkou Vackovou.
Zhodnocení bylo velmi přínosné nejen proto, že paní učitelka mohla sledovat průběh
hodiny komplexně a měla možnost si povšimnout věcí, které mě unikali, bylo ale
přínosné i proto, že jsem získávala cenné rady od zkušeného pedagoga.

9.5.Zhodnocení poznatků z praxe (reflexe)

V této kapitole bych ráda shrnula poznatky, které jsem získala v průběhu
testování modelových hodin. Považuji za nutné také připomenout, že závěry, které zde
uvádím, vychází z mého úsudku a nikoliv z evaluace, která by jistě následovala po
testovaných hodinách formou testů, projektů nebo závěrečných prací.

Modelová hodina č. 4 - Hendikepovaní

lidé - 7. A

Celkovou koncepci této hodiny hodnotím pozitivně. Časový rozpis byl dodržen a
bylo dosaženo všech bodů, které jsem si v hodině vytyčila. Zapojení videí z internetu
hodnotím na základě reakcí žáků velmi kladně. Žáci ocenili zejména možnost zpětně si
videa dohledat doma a také ocenili autenticitu záběrů, které podporují doprovodné
články. Sami doplňovali toto využití internetu svými praktickými zkušenostmi. Analýza
informací není úplnou novinkou ve výuce, pedagog ale jistě uvítá zpestření výuky
videem, které je aktuální a dostupné. Dostupnost informací může využít například pro
zadání domácího úkolu.
Z hlediska

učiva

výchovy

ke

zdraví

mohu

potvrdit,

že

pochopení

znevýhodněných osob v naší společnosti jednoznačně podpořila ukázka z internetu.
Žáci neměli po shlédnutí výrazné potíže se zadaným úkolem a byli schopni aktivně
pracovat a vytvářet nevýhody a potíže, se kterými se hendikepovaný potýká, ale i
pomoc, kterou mohou oni sami poskytnout.
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Modelová hodina č. 1 - Nová náboženská hnutí-

9. A

Tato hodina klade vyšší nároky na samostatnou práci žáků, důkladnou analýzu
textu, se kterou je spojeno čtení s porozuměním. Díky tomu, že tato hodina byla
testována v 9. A, dopadlo celkové hodnocení podle mého názoru dobře. Musím ale
podotknout, že není zcela vhodná pro třídy, ve kterých nejsou žáci zvyklí pracovat s
těmito metodami. Rozlišení v textech není výrazné a je tedy zapotřebí hlubší analýzy
textu pro přesné porozumění předkládaným informacím. Kladně hodnotím také
pracovní listy, které posloužily jako vhodná pomůcka pro záznam učiva

ze

vzdělávacího obsahu výchovy ke zdraví. Učivo je nadmíru aktuální, dokazují to také
četné dotazy z řad žáků. Hodina je vhodná pro diskuse díky šíři tématu, které je její
náplní.
Modelová hodina č. 7 -Co je reklama a jak funguje -7. A
Téma reklamy je natolik široké, že je potřeba provést předem jasnou analýzu
oblasti a přesně a jasně si specifikovat cíle, kterých chceme dosáhnout. Úvodní část
hodiny je diskuse, která se také částečně díky různé úrovni psychického i fyzického
vývoje dívek a částečně také díky obecnosti tématu, dostala do jiných oblastí rozhovoru,
než bylo původně plánováno. Je zřejmé, že к tématu reklamy, její stavbě, trikům, které
využívá a masovosti její produkce, musíme počítat s dostatečnou časovou dotací, nebo
pracovat se skupinou, která je schopná držet se zadaného tématu. Diskuse byla ve
výsledku velmi přínosná, nezbývalo ale mnoho času na další body vytyčené v plánu.
Tuto hodinu hodnotím pozitivně proto, že její téma je aktuální a blízké všem, na druhou
stranu je skutečně nutná korekce oblasti, které se chceme věnovat. Hodina je připravena
pro tvůrčí skupinu žáků, kteří aktivně spolupracují a koncentrují svou pozornost na
zadané téma.
Modelová hodina č. 3 - Ideál krásy -8. A, 7. A a 6. A
Tuto hodinu hodnotím ze všech otestovaných modelových hodin jako nejlepší.
V rámci jedné vyučovací jednotky je maximálně využito média časopisu a současně je
dosaženo cílů definovaných v oblasti výchovy ke zdraví. Časopis je médium, které
každý zná a běžně se s ním setkává. Málo kdo si ale provede hlubší analýzu jeho
obsahu. Ve všech třech třídách došlo ke stejnému závěru a tím bylo překvapení, jak
vlastně takové médium funguje. Žáci díky této hodině získávají cenné poznatky
z oblasti tvorby média, zamýšlí se nad jeho smyslem, náplní a významem. Díky
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známému mediálnímu prostředku získávají informace z oblasti životního stylu. Považuji
na druhou stranu za nutné také zmínit to, že u třídy 6. A, jsem se setkala s výraznějšími
reakcemi na otázky sexu, nahoty a vztahů. Samozřejmě toto vyplývá z jejich věku,
navrhuji tedy využívat toto téma - ideál krásy, lidské tělo, ve vyšších ročnících. Jako
metoda propojování témat mediální výchovy a obsahu předmětu výchova ke zdraví je
ale zcela vhodná nezávisle na věku.
Modelová hodina č. 2 - Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů -9. A
Cílem této hodiny v rámci mediální výchovy je analýza různých zdrojů
informací z internetu. Domnívám se, že forma, kterou jsem navrhla v této hodině, je
zcela vyhovující. Její přednosti spatřuji zejména v tom, že je možné hodnotit různé
zdroje bez přímého připojení na internet. Je zde opět kladen důraz na pečlivou analýzu
textu a čtení s porozuměním. Bez těchto dovedností by ale bylo velmi složité zdroje
hodnotit. Proto považuji za přínosné, rozvíjet tyto dovednosti v co nej širší míře.
Z hlediska cílů výchovy ke zdraví hodnotím tuto hodinu také kladně. Množství
poskytnutých informací je zcela v kompetenci pedagoga, navržené texty jsou ale podle
mého názoru v maximálním možném rozsahu. Hodina podněcuje к diskusi a otázkám ze
strany žáků, dává prostor pro vyjádření vlastních názorů a tím vede také к rozvoji
prezentačních dovedností.

9.6.Doporučení pro pedagogickou praxi

Na základě testovaných hodin a poznatků, které jsem získala v průběhu
testování, se nyní pokusím navrhnout doporučení pro tvorbu těchto hodin, které mají za
cíl propojit tematické okruhy průřezového tématu Mediální výchovy a současně naplnit
cíle vzdělávacího oboru Výchovy ke zdraví.
Na prvním místě je vhodná diagnostika

třídy, pro kterou budou hodiny

připravované. Každá třída je jiná, každá má svá specifika a v každé je možné využívat
různé metody vyučování. Ve třídách je různá míra vzájemné soudržnosti kolektivu,
komunikace, schopnosti spolupráce, ale i individuální práce. Doporučuji stanovit si pro
jednotlivou třídu její silné a naopak slabé stránky, které budou určující pro volbu
vyučovacích metod a samotnou organizaci práce. Na celkovou koncepci hodiny mohou
mít také vliv žáci, kteří se vyznačují například mimořádným nadáním nebo specifickou
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poruchou učení (analýza textu u dyslektika bude rozhodne složitější). Tyto faktory je
také potřeba zahrnout do přípravy a tvorby hodin. Další odlišností je míra již získaných
informací v oblasti mediální výchovy. Je vhodné zjistit, s jakými médii a do jaké míry
umí žáci pracovat, která často používají, jak jsou informováni o vzniku, vlivu a
zákonitostech médií. Zjištěné informace pomohou ve volbě medií, při zadávání
samostatných úkolů nebo při tvorbě úrovně obtížnosti či hloubky vyučovací hodiny.
Dalším kritériem, které zcela zásadním způsobem zasahuje do tvorby takových
hodin, je samotná koncepce výchovy ke zdraví. Zde je na místě připomenout nutnost
studia vzdělávacích cílů, očekávaných výstupů a učiva, které je v rámci ŠVP ZV
v tomto předmětu zařazeno. Na základě analýzy předmětu je pak možné rozvrhnout,
která témata jsou nejvhodnější pro propojení s mediální výchovou. Současně je také
nutné provést analýzu tematických okruhů Mediální výchovy. Zde se vyskytují témata,
která nejsou dle mého názoru zcela vhodná. Příklad uvádím v kapitole 6.3. Jako ideální
tematický okruh pro tvorbu těchto hodin je podle mého názoru kritické čtení a vnímání
mediálních obsahů, interpretace vztahu mediálních sdělení a reality případně stavba
mediálních sdělení. Okruh vnímání autora mediálních sdělení a fungování a vliv médií
ve společnosti je dobré propojit s výukou zaměřenou na vztahy mezi lidmi, rizika
ohrožující zdraví a osobnostní a sociální rozvoj. Okruhy zaměřené na produktivní
činnost, tedy tvorba mediálních sdělení a práce v realizačním týmu jsou jistě časově
náročnější, osvědčilo se mi ale vytvářet malé projekty, pokud není dostatek času, jako je
třeba tvorba letáku, reklamy, oznámení, zpráv, aktualit apod.
Při tvorbě se mi osvědčil postup volit mediální prostředky a práci s nimi jako
metody vyučování a jako obsah hodiny zapojit témata z výchovy ke zdraví. Žáci se tak
dozvídají nejen poznatky z oblasti výchovy ke zdraví, současně ale získávají poznatky o
tom, jak média fungují a jaké mají možnosti a meze.
Dalším doporučením, plynoucím z tvorby a následného ověřování modelových
hodin, je nutnost neustále sledovat aktuality ve zpravodajství, novinky na trhu spojené
s novými médii nebo lepšími funkcemi médií již dostupných. Teprve po důkladném
prozkoumání dané oblasti, je možné vytvářet skutečně kvalitní výukové hodiny.
Žádoucí je také spolupráce s ostatními pedagogy, kdy je možné vytvářet celé baterie
hodin, které je možné využít ve více předmětech, a které směřují к syntéze získávaných
poznatků.
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Závěr

Každý člověk se denně od svého narození pohybuje v mediálním prostředí,
v prostředí plném mediálních sdělení, díky kterému získáváme informace, poznatky,
zkušenosti a dovednosti, bez kterých by jsme se v našem životě dnes již neobešli. Je to
prostředí, které utváří podobu našich životů, našeho soukromí a pracovní činnosti. Bez
důkladného poznání a porozumění tomuto prostředí, a zejména médiím, prostředkům,
která nám mediální sdělení přináší, riskujeme, že budeme žít pod vlivem mediálních
organizací a určující bude vždy to, co bude uznávané a podporované v mediálním světě.
Aby nedocházelo ke ztrátě svobody u člověka, je jistě na místě, zaměřit pozornost právě
na média a naučit se je analyzovat, hodnotit a využívat k jeho prospěchu. Téma médií
jsem si zvolila právě proto, že jako budoucí učitel spatřuji prostor v rámci mého
aprobačního předmětu výchova ke zdraví, a mohu tak přispět v rámci školní přípravy
žáků к jejich poznávání a porozumění.
V teoretické části jsem se soustředila na charakteristiku médií, na vymezení
místa médií ve výchovně-vzdělávacím procesu a dále na definování nové kompetence,
kterou je mediální gramotnost. V teoretické části nechybí ani vymezení průřezového
tématu Mediální výchova, oblasti, prostřednictvím které na školách probíhá osvojování
poznatků a dovedností nutných к orientaci v mediální problematice. Poslední kapitola je
věnovaná vzdělávacímu oboru Výchova ke zdraví, jeho charakteristice a vymezení
prostoru, který může mediální výchově poskytnout.
V empirické části práce jsem popsala orientační šetření, které je zaměřené na
učitele výchovy ke zdraví a na to, jak využívají mediální prostředky ke své práci a
v jaké míře a jak implementují tematické okruhy Mediální výchovy do svých předmětů.
V rámci tohoto orientačního šetření jsem si stanovila pět domněnek, které se
týkaly znalosti a využívání základních dokumentů pro práci učitele (RVP ZV a ŠVP
ZV), dále pak využívání a práce s médii učiteli pří přípravě na výuku i ve vyučovacích
hodinách,

a

poslední

dvě

domněnky

se

týkaly

tvorby

vyučovacích

s propojováním tematických okruhů Mediální výchovy do výchovy ke zdraví.
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hodin

Mohu konstatovat, že výsledky orientačního šetření přinesly zajímavá zjištění,
kterými jsou:
1. V rámci základních škol se potvrdila velmi dobrá znalost RVP ZV a současně
také využívání ŠVP ZV při samotné práci učitele. Je patrné, že jsou položeny
dobré teoretické základy pro zavádění a dosahování cílů definovaných v RVP
ZV.
2. Základní školy jsou dostatečně vybaveny mediálními prostředky a učitelé je ve
vysoké míře používají jak při přípravě na své vyučovací hodiny, tak ve výuce.
Dokazuje to, že média mají své místo ve výchovně-vzdělávacím procesu a je
nutné jim věnovat patřičnou pozornost.
3. Učitelé tvoří hodiny, ve kterých implementují tematické okruhy Mediální
výchovy do výchovy ke zdraví. Tyto hodiny ale tvoří v menší míře a zaměřují se
více na kritické zhodnocování mediálních sdělení. Prostor zde rozhodně vzniká
v oblasti produktivní činnosti a realizaci samotných médií ve škole.

A právě na základě výsledků plynoucích z orientačního šetření, je v poslední
části diplomové práce praktický výstup, jímž jsou modelové hodiny, které propojují
tematické okruhy Mediální výchovy se vzdělávacím obsahem Výchovy ke zdraví. Tyto
hodiny mají sloužit jako pomůcka, inspirace nebo mustr pro učitele při jejich práci.
Poslední kapitola je věnovaná praktickému ověřování těchto modelových hodin.
V průběhu i po dokončování orientačního šetření vyvstaly další zajímavé otázky,
kterým nebyl věnován dostatečný prostor. Bylo by vhodné dále důkladněji prozkoumat
jak přesně učitelé média využívají, jak s nimi pracují a jak jsou jim skutečně dostupná.
Vhodná by byla i hlubší analýza tvorby hodin a konkrétnější vymezení jejich přípravy,
propojování obsahů a organizace hodiny. Velký prostor také spatřuji ve vytvoření
metodiky, jak vlastně takové hodiny tvořit.
Práce na tomto tématu mě velmi obohatila. Získala jsem cenné teoretické
poznatky z prostudované odborné literatury, při práci na orientačním šetření i při
praktickém ověřování modelových hodin ve škole.
Mimo jiné doufám, že má práce bude přínosná pro učitele výchovy ke zdraví a
bude sloužit minimálně jako inspirace při jejich práci.
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Příloha 1. Průřezové téma: Mediální výchova
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Charakteristika průřezového tématu
Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí elementární
poznatky a dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a
komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále
větší okruh příjemců. Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět
zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z okolního světa, což vyžaduje
stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií. Média
se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a
společnosti, na utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež
jsou médii nabízena, mají nestejnorodý charakter, vyznačují se svébytným vztahem к
přírodní i sociální realitě a jsou vytvářeny s různými (namnoze nepřiznanými, a tedy
potenciálně manipulativními) záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska
záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich
vztahu к realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost)
vyžaduje značnou průpravu.
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta
zahrnuje jednak osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské
roli současných médií (o jejich historii, struktuře fungování), jednak získání dovedností
podporujících poučené, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální
komunikace. Především se jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit
jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s
jinými sděleními. Dále pak orientaci v mediovaných obsazích a schopnost volby
odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění nejrůznějších potřeb - od získávání
informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.
Mediální výchova má blízkou vazbu na vzdělávací oblast Člověk a společnost,
zejména tím, že média, jako sociální instituce, se podílejí na utváření podob a hodnot
moderní doby, umožňují hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a
porovnávat jevy a procesy v evropském i celosvětovém měřítku. Mediální výchova je
zaměřena na systematické vytváření kritického odstupu od mediovaných sdělení a na
schopnost interpretovat mediální sdělení z hlediska jeho informační kvality
(zpravodajství z hlediska významu a věrohodnosti zprávy a události, reklamu z hlediska
účelnosti nabízených informací apod.). Propojení se vzdělávací oblastí Jazyk a jazyková
komunikace se týká zejména vnímání mluveného i psaného projevu, jeho stavby,
nejrůznějších typů obsahů a uplatňování odpovídající škály výrazových prostředků.
Osvojení základních pravidel veřejné komunikace, dialogu a argumentace. V rámci
vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie se pak jedná o využívání
tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací. Pozornost se obrací к věcné
správnosti a přesnosti sdělení, a to jak kritickou analýzou existujících textů, tak vlastní
produkcí a utváření návyku ověřovat si co nejdůkladněji veškeré údaje. Vztah ke
vzdělávací oblasti Umění a kultura je založen na vnímání specifické „řeči" znakových
kódů, jež média užívají, a jejich kombinací, a to nejen přirozeného jazyka, ale i obrazu a
zvuku. Přispívá ke schopnosti vnímat, interpretovat a kriticky hodnotit artefakty
umělecké i běžné mediální produkce.

Přínos průřezového tématu к rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:
• přispívá ke schopnosti úspěšně a samostatně se zapojit do mediální komunikace
• umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu к mediálním obsahům a
kritického odstupu od nich
• učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění
volného času
• umožňuje pochopení cílů a strategií vybraných mediálních obsahů
• vede к osvojení si základních principů vzniku významných mediálních obsahů
(zvi. zpravodajských)
• umožňuje získat představy o roli médií v klíčových společenských situacích a v
demokratické společnosti vůbec (včetně právního kontextu)
• vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (v lokalitě)
• vede к rozeznávání platnosti a významu argumentů ve veřejné komunikaci
• rozvíjí komunikační schopnost, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci
psaného a mluveného textu
• přispívá к využívání vlastních schopností v týmové práci i v redakčním
kolektivu
• přispívá ke schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:
• rozvíjí citlivost vůči stereotypům v obsahu médií i způsobu zpracování
mediálních sdělení
• vede к uvědomování si hodnoty vlastního života (zvláště volného času) a
odpovědnosti za jeho naplnění
• rozvíjí citlivost vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti
(zejména o menšinách) i jednotlivci
• napomáhá к uvědomění si možnosti svobodného vyjádření vlastních postojů a
odpovědnosti za způsob jeho formulování a prezentace
Tematické okruhy průřezového tématu
Mediální výchova na úrovni základního vzdělávání obsahuje základní poznatky a
dovednosti týkající se médií a mediální komunikace. Tematické okruhy mediální
výchovy se člení na tematické okruhy receptivních činností a tematické okruhy
produktivních činností.
Tematické okruhy receptivních činností:
• kritické čtení a vnímání mediálních sdělení - pěstování kritického přístupu ke
zpravodajství a reklamě; rozlišování zábavních („bulvárních") prvků ve sdělení
od informativních a společensky významných; hodnotící prvky ve sdělení (výběr
slov a záběrů); hledání rozdílu mezi informativním, zábavním a reklamním
sdělením; chápání podstaty mediálního sdělení, objasňování jeho cílů a pravidel;
identifikování základních orientačních prvků v textu
• interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - různé typy sdělení, jejich
rozlišování a jejich funkce; rozdíl mezi reklamou a zprávou a mezi „faktickým"
a „fiktivním" obsahem; hlavní rysy reprezentativnosti (rozlišení reality od médii

•

•

•

zobrazovaných stereotypů, jako reprezentace reality); vztah mediálního sdělení a
sociální zkušenosti (rozlišení sdělení potvrzujících předsudky a představy od
sdělení vycházejících ze znalosti problematiky a nezaujatého postoje);
identifikace společensky významných hodnot v textu, prvky signalizující
hodnotu, o kterou se sdělení opírá; identifikace zjednodušení mediovaných
sdělení, opakované užívání prostředků (ve zpravodajství, reklamě i zábavě)
stavba mediálních sdělení - příklady pravidelností v uspořádání mediovaných
sdělení, zejména ve zpravodajství (zpravodajství jako vyprávění, sestavování
příspěvků podle kritérií); principy sestavování zpravodajství a jejich
identifikace, pozitivní principy (význam a užitečnost), zezábavňující principy
(negativita, blízkost, jednoduchost, přítomnost); příklady stavby a uspořádání
zpráv (srovnávání titulních stran různých deníků) a dalších mediálních sdělení
(například skladba a výběr sdělení v časopisech pro dospívající)
vnímání autora mediálních sdělení - identifikování postojů a názorů autora v
mediovaném sdělení; výrazové prostředky a jejich uplatnění pro vyjádření či
zastření názoru a postoje i pro záměrnou manipulaci; prvky signalizující
explicitní či implicitní vyjádření hodnocení, výběr a kombinace slov, obrazů a
zvuků z hlediska záměru a hodnotového významu
fungování a vliv médií ve společnosti - organizace a postavení médií ve
společnosti; faktory ovlivňující média, interpretace vlivů působících na jejich
chování; způsoby financování médií a jejich dopady; vliv médií na každodenní
život, společnost, politický život a kulturu z hlediska současné i historické
perspektivy; role médií v každodenním životě jednotlivce, vliv médií na
uspořádání dne, na rejstřík konverzačních témat, na postoje a chování; role
médií v politickém životě (předvolební kampaně a jejich význam); vliv médií na
kulturu (role filmu a televize v životě jednotlivce, rodiny, společnosti); role
médií v politických změnách

Tematické okruhy produktivních činností:
• tvorba mediálního sdělení - uplatnění a výběr výrazových prostředků a jejich
kombinací pro tvorbu věcně správných a komunikačně (společensky a situačně)
vhodných sdělení; tvorba mediálního sdělení pro školní časopis, rozhlas, televizi
či internetové médium; technologické možnosti a jejich omezení
•

práce v realizačním týmu - redakce školního časopisu, rozhlasu, televize či
internetového média; utváření týmu, význam různých věkových a sociálních
skupin pro obohacení týmu, komunikace a spolupráce v týmu; stanovení si cíle,
časového harmonogramu a delegování úkolů a zodpovědnosti; faktory
ovlivňující práci v týmu; pravidelnost mediální produkce

Příloha 2. Vzdělávací obor: Výchova ke zdraví
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru
2. stupeň
Očekávané výstupy
žák
> respektuje přijatá pravidla soužití mezi vrstevníky a partnery;
pozitivní
komunikací a kooperací přispívá к utváření dobrých mezilidských vztahů v širším
společenství (v rodině, komunitě)
> vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy, spolku) a uvede příklady pozitivního a
negativního vlivu na kvalitu sociálního klimatu (vrstevnická komunita, rodinné
prostředí) z hlediska prospěšnosti zdraví
> vysvětlí na příkladech přímé souvislosti mezi tělesným, duševním a sociálním
zdravím; vysvětlí vztah mezi uspokojováním základních lidských potřeb a
hodnotou zdraví
> posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i
zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory
zdraví
> usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví
> vyjádří vlastní názor к problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků,
rodiny i v nejbližším okolí
> dává do souvislostí složení stravy a způsob stravování s rozvojem civilizačních
nemocí a v rámci svých možností uplatňuje zdravé stravovací návyky
> uplatňuje osvojené preventivní způsoby rozhodování, chování a jednání v
souvislosti s běžnými, přenosnými, civilizačními a jinými chorobami; svěří se se
zdravotním problémem a v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc
> projevuje odpovědný vztah к sobě samému, к vlastnímu dospívání a pravidlům
zdravého životního stylu; dobrovolně se podílí na programech podpory zdraví v
rámci školy a obce
> samostatně využívá osvojené kompenzační a relaxační techniky a sociální
dovednosti к regeneraci organismu, překonávání únavy a předcházení stresovým
situacím
> optimálně reaguje na fyziologické změny v období dospívání a kultivovaně se
chová к opačnému pohlaví
> v souvislosti se zdravím, etikou, morálkou a životními cíli mladých lidí přijímá
odpovědnost za bezpečné sexuální chování
> dává do souvislostí zdravotní a psychosociální rizika spojená se zneužíváním
návykových látek a životní perspektivu mladého člověka; uplatňuje osvojené
sociální dovednosti a modely chování při kontaktu se sociálně patologickými jevy
ve škole i mimo ni; v případě potřeby vyhledá odbornou pomoc sobě nebo druhým
> vyhodnotí na základě svých znalostí a zkušeností možný manipulativní vliv
vrstevníků, médií, sekt; uplatňuje osvojené dovednosti komunikační obrany proti
manipulaci a agresi
> projevuje odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví, osobního bezpečí, při
mimořádných událostech; v případě potřeby poskytne adekvátní první pomoc

Učivo
VZTAHY MEZI LIDMI A FORMY SOUŽITÍ
• vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství, láska, partnerské vztahy,
manželství a rodičovství
• vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická
skupina, obec, spolek
ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA A JEJICH REFLEXE
• dětství, puberta, dospívání - tělesné, duševní a společenské změny
• sexuální dospívání a reprodukční zdraví - předčasná sexuální zkušenost;
těhotenství a rodičovství mladistvých; poruchy pohlavní identity
ZDRAVÝ ZPŮSOB ŽIVOTA A PÉČE O ZDRA VÍ
• výživa a zdraví - zásady zdravého stravování, vliv životních podmínek a
způsobu stravování na zdraví; poruchy příjmu potravy
• tělesná a duševní hygiena - zásady osobní, intimní a duševní hygieny,
otužování, význam pohybu pro zdraví
• režim dne
• ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami, chronickým
onemocněním a úrazy - bezpečné způsoby chování (nemoci přenosné
pohlavním stykem, HIV/AIDS, hepatitídy); preventivní a lékařská péče;
odpovědné chování v situacích úrazu a život ohrožujících stavů (úrazy v
domácnosti, při sportu, na pracovišti, v dopravě)
RIZIKA OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ A JEJICH PREVENCE
• stres a jeho vztah ke zdraví - kompenzační, relaxační a regenerační techniky
к překonávání únavy, stresových reakcí а к posilování duševní odolnosti
• civilizační choroby - zdravotní rizika, preventivní a lékařská péče
• auto-destruktivní závislosti - zdravotní a sociální rizika zneužívání
návykových látek, patologického hráčství, práce s počítačem; návykové látky
(bezpečnost v dopravě, trestná činnost, dopink ve sportu)
• skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální
kriminalita - šikana a jiné projevy násilí; formy sexuálního zneužívání dětí;
komunikace se službami odborné pomoci
• bezpečné chování - komunikace s vrstevníky a neznámými lidmi, pohyb v
rizikovém prostředí, přítomnost v konfliktních a krizových situacích
• dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví - bezpečné prostředí ve
škole, ochrana zdraví při různých činnostech, bezpečnost v dopravě, znalost
pravidel silničního provozu
• manipulativní reklama a informace - reklamní vlivy, působení sekt
• ochrana člověka za mimořádných událostí - živelní pohromy, terorismus
HODNOTA A PODPORA ZDRA VÍ
• celostní pojetí člověka ve zdraví a nemoci - složky zdraví a jejich interakce,
základní lidské potřeby a jejich hierarchie (Maslowova teorie)

•
•

podpora zdraví a její formy - prevence a intervence, působení na změnu
kvality prostředí a chování jedince, odpovědnost jedince za zdraví
podpora zdraví v komunitě - programy podpory zdraví

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ
• sebepoznání a sebepojetí - vztah к sobě samému, vztah к druhým lidem;
zdravé a vyrovnané sebepojetí
• seberegulace a sebeorganizace činností a chování - cvičení sebereflexe,
sebekontroly, sebeovládání a zvládání problémových situací; stanovení
osobních cílů a postupných kroků к jejich dosažení
• psychohygiena v sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu,
hledání pomoci při problémech
• mezilidské vztahy, komunikace a kooperace - respektování sebe sama i
druhých, přijímání názoru druhého, empatie; chování podporující dobré vztahy,
aktivní naslouchání, dialog, efektivní a asertivní komunikace a kooperace v
různých situacích
• morální rozvoj - cvičení zaujímání hodnotových postojů a rozhodovacích
dovedností; dovednosti pro řešení problémů v mezilidských vztazích;
pomáhající a prosociální chování

Příloha 3. - Dotazník
Dotazník
Tento dotazník je určen pro učitele 2. stupně základní školy s aprobační m předmětem
rodinná výchova (RV) nebo výchova ke zdraví (VKZ). Výsledky tohoto dotazníku
budou sloužit jako podklad к diplomové práci, jejímž tématem je vztah mediální
výchovy jako průřezového tématu z RVP ZV a výše uvedeného předmětu. Prosím Vás
o chvilku Vašeho času a vyplnění tohoto dotazníku. Zajímá mne, zda do své výuky
aktivně zapojujete učivo z mediální výchovy, popřípadě jakým způsobem a jaké
mediální prostředky využíváte při své práci. Dotazník je anonymní, prosím uveďte
pouze základní údaje v první části dotazníku.
Děkuji za Vaše vyplnění Martina Hlaváčková
1. Jste:

muž

žena

2. Označte z nabídky počet let vaší pedagogické praxe:
1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26 a více

3. Ve které části Prahy je Vaše škola

4. Jaká média využíváte, když se připravujete na Vaši výuku RV/VKZ?
internet
DVD

TV

noviny

časopisy

video

dataprojektor

PC

online přístup v hodinách

CD
rozhlas

jiné

5. Jaká média máte к dispozici (můžete používat) ve Vaší škole pro práci
v hodinách RV/VKZ?
internet
DVD

TV

noviny

video

dataprojektor

online přístup v hodinách

časopisy
PC

CD
rozhlas

jiné

6. Pokud můžete využívat tiskoviny, jaké tituly, periodika máte dostupné?

7. Myslíte si, že je škola dobře vybavena mediálními prostředky?
výborně

velmi dobře

dobře

částečně

vůbec ne

8. Pracujete s vlastními (notebook, časopisy) mediálními prostředky ve Vaší
výuce?
vždy

velmi často

často

občas

nikdy

9. Jaká média využíváte nejraději při práci v hodinách s žáky?
internet
DVD

TV

noviny

video

dataprojektor

online přístup v hodinách

časopisy

CD

PC

rozhlas

jiné

10. Využíváte média uvedená v otázce 9. při výuce v hodinách RV/VKZ?
vždy

velmi často

často

občas

nikdy

11. Jste seznámeni s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
(RVP ZV)?
výborně

velmi dobře

dobře

částečně

vůbec ne

12. Tvořili jste Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) pro
RV/VKZ?
Ano

Ne

13. Využíváte osnov ŠVP Z V pro výuku Vašeho předmětu?
vždy

velmi často

často

občas

nikdy

14. Co si představujete pod pojmem mediální výchova (MV)?

15. Jak hodnotíte své vzdělání v oblasti mediální gramotnosti?
vynikající

velmi dobré

dobré

uspokojující

špatné

16. Zapracovali jste témata mediální výchovy do RV /VKZ?
v každé hodině

velmi často

často

občas

ne

17. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj M V v hodinách RV /VKZ?
vždy

velmi často

často

občas

nikdy

Pokud ano, uveďte prosím stručný příklad

18. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV к tématu kritické čtení
a vnímání mediálních sdělení (srovnávání informací z různých zdrojů)?
velmi často

často

občas

nikdy

19. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj M V к tématu rozlišování
mediálních sdělení (například mezi reklamou a zprávou)?
velmi často

často

občas

nikdy

20. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV к tématu stavba
mediálních sdělení?
velmi často

často

občas

nikdy

21. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV к tématu vnímání
autora mediálních sdělení (kdo a jak ovlivňuje mediální sdělení)?
velmi často

často

občas

nikdy

22. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV к tématu fungování a
vliv médií ve společnosti?
velmi často

často

občas

nikdy

23. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV к tématu tvorba
mediálního sdělení (výrobní proces)?
velmi často

často

občas

nikdy

24. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV к tématu práce v
realizačním týmu média (například tvoří vlastní časopis)?
velmi často

často

občas

nikdy

25. Myslíte, že vytváření výukových hodin s učivem RV/VKZ a MV je:
velmi lehké

lehké

průměrné

těžší

těžké

26. Hodnotíte 45 minut vyučovacího času jako dostatečné množství pro hodiny
RV/VKZ s výukou MV?

ano

ne

nevím

Děkuji Vám za Váš čas při vyplňování dotazníku. Pokud máte jakékoliv
připomínky či poznámky, prosím doplňte je zde.

Příloha 4. - Dotazník vyplněný respondentem

Dotazník
Tento dotazník je určen pro učitele 2. stupně základní školy s aprobačním předmětem
rodinná výchova (RV) nebo výchova ke zdraví (VKZ). Výsledky tohoto dotazníku
budou sloužit jako podklad к diplomové práci, jejímž tématem je vztah mediální
výchovy jako průřezového tématu z RVP ZV a výše uvedeného předmětu. Prosím Vás
o chvilku Vašeho času a vyplnění tohoto dotazníku. Zajímá mne, zda do své výuky
aktivně zapojujete učivo z mediální výchovy, popřípadě jakým způsobem a jaké
mediální prostředky využíváte při své práci. Dotazník je anonymní, prosím uveďte
pouze základní údaje v první části dotazníku.
Děkuji za Vaše vyplnění
1. Jste:

Martina Hlaváčková

muž

2. Označte z nabídky počet let vaší pedagogické praxe:
1-5

11-15

16-20

21-25

26 a více

3. Ve které části Prahy je Vaše škola

online přístup v hodinách

jiné

5. Jaká média>máte к dispozici (můžete používat) ve Vaší škole pro práci
v hodinách RV/VKZ?

6. Pokud můžete využívat ti:

aké tituly, periodika máte dostupné?

7. Myslíte si, že je škola dobře vybavena mediálními prostředky?
výborně

velmi dobře /

dobře

částečně

vůbec ne

8. Pracujete s vlastními (notebook, časopisy) mediálními prostředky ve Vaší
výuce?
vždy

velmi často /

často

občas

nikdy

9. Jaká média využíváte nejraději při práci v hodinách s žáky?
internet^/

TV

DV^y

videoy/

noviny

časopisy

dataprojektor^/

online přístup v hodinách

PC

CD
rozhlas

jiné.

10. Využíváte média uvedená v otázce 9. při výuce v hodinách RV/VKZ?
vždy

velmi často

často /

občas

nikdy

11. Jste seznámeni s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání
(RVP ZV)?
výborně

velmi d o b r e j

dobře

částečně

vůbec ne

12. Tvořili jste Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP ZV) pro
RV/VKZ?
Any'

Ne

13. Využíváte osnov ŠVP ZV pro výuku Vašeho předmětu?
vždy

velmi č a ^ /

často

občas

nikdy

14. Co si představujete pod pojmem mediální výchova (MV)?

15. Jak hodnotíte své vzdělání v oblasti mediální gramotnosti?
vynikající

velmi dobré

dobré/

uspokojující

špatné

16. Zapracovali jste témata mediální výchovy do RV /VKZ?
v každé hodině

velmi často

často/

občas

ne

17. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV v hodinách RV /VKZ?
vždy

velmi často

často/

občas

nikdy

Pokud ano, uveďte prosím stručný_EÍjklad

^ T ^ r ..

Г/.

18. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV к tématu kritické čtení
a vnímání mediálních sdělení (srovnávání informací z různých zdrojů)?
velmi často

často

občas /

nikdy

19. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV к tématu rozlišování
mediálních sdělení (například mezi reklamou a zprávou)?
velmi často

často^/^ občas

nikdy

20. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV к tématu stavba •
mediálních sdělení?
velmi často

často

občas /

nikdy

21. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV к tématu vnímání
autora mediálních sdělení (kdo a jak ovlivňuje mediální sdělení)?
velmi často

často

o b č a s ^ / nikdy

22. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV k témam fungování a
\tliv médií ve společnosti?
velmi často

často /

občas

nikdy

23. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV к tématu tvorba
mediálního sdělení (výrobní proces)y
velmi často

často

občas /

nikdy

24. Vytváříte vyučovací hodiny se zaměřením na rozvoj MV к tématu práce v
realizačním týmu média (například tvoří vlastní časopis)?
velmi často

často

občas

nikdy

25. Myslíte, že vytváření výukových hodin s učivem RV/VKZ a M V
velmi lehké

lehké

průměrné

těžší

tě:

26. Hodnotíte 45 minut vyučovacího času jako dostatečné množství pro hodiny.
RV/VKZ s výukou MV?

ano

ne

/

nevím

Děkuji Vám za Váš čas při vyplňování dotazníku. Pokud máte jakékoliv
připomínky či poznámky, prosím doplňte je zde.

říloha 5. - Vyplněný pracovní list z modelové hodiny č. 4

P ř í l o h a 6. - V y p l n ě n ý p r a c o v n í list z m o d e l o v é h o d i n y č. 1
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Příloha 7. - Fotografie z testování modelové hodiny č. 3
Třída 8. A

Třída 6. A

Třída 6. A

Graf č. 1. - Znalost RVP ZV

Znalost RVP ZV

Graf č. 2. - Využívání osnov ŠVP ZV

Využívání osnov ŠVP ZV

Graf č. 3. - Hodnocení vybavenosti škol mediálními prostředky

Hodnocení vybavenosti škol mediálními
prostředky
výborně
7%

Graf č. 4. - Zastoupení mediálních prostředků na základních školách

Zastoupení mediálních prostředků na
základních školách
30

i internet
i počítač

25

•O

I dataprojektor
ICD

20

a>
o>
£ 15
O)
>u
o
CL

I

DVD

I video
• TV

10

3 časopisy
noviny
online přístup v hodinách
rozhlas
Mediální prostředky

Graf č. 5. - Využití médii k přípravě na výuku

Využití médií к přípravě na výuku
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Graf č. 6. - Preference médií pro práci v hodinách

Preference médií pro práci v hodinách
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